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Projekt ATLAS

Projekt sofinancira Evropski sklad za
regionalni razvoj prek programa Območje Alp.

Od hi{e do kulturne krajine
Usposabljanje Obnavljamo STARO za NOVO kakovost bivanja je udele`encem omogo~ilo strokovno
pomo~ pri soo~anju z izzivi prenove stavb z elementi kulturne dedi{~ine in njihovi energetski
sanaciji.

UDELEŽENCI SO SI ZA ZAKLJUČEK OGLEDALI TOLMINSKE RAVNE kot primer celovite obnove vasi z ohranjanjem značilnosti lokalne stavbne dediščine. Foto: Andrejka Ščukovt,
ZVKDS OE Nova Gorica

S

tavbna dediščina je nekaj, kar
je težko spregledati. Pomeni
prepoznavnost nekega kraja,
ki na obiskovalca naredi vtis. Je tisto,
kar ti je takoj všeč, ali pa te že na prvi
pogled zbode v oči. Za naše kraje bi
lahko rekli, da se stavbna tipologija
spreminja skoraj na vsakih nekaj kilometrov. Vsaka ima svoje posebnosti
in zanimivosti, ki so odtis določenega časa, razpoložljivih materialov in
človekovih potreb v preteklosti. Kakovost bivanja je tako skupek spoštovanja do dediščine in upoštevanja
spremenjenega načina življenja. Prav
to je v ospredju projekta ATLAS, v

katerem kot partner sodeluje Posoški
razvojni center (PRC).
Lastniki starejših stavb z območja
občin Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid
in Tolmin, ki so ob prijavi izkazali
interes po obnovi objekta ter izzivu
energetske sanacije, so se spomladi
lahko udeležili usposabljanja Obnavljamo STARO za NOVO kakovost bivanja. V desetih srečanjih so spoznali pomen ohranjanja kulturne krajine
in se seznanili z osnovnimi pojmi
gradbene dokumentacije ter pridobivanja dovoljenj, energetske prenove
objekta in načrtovanja funkcionalnih
prostorov v objektu. Za zaključek so

PREDAVANJE V KNJIŽNICI ob ogledu razstave Slovenska alpska arhitektura. Foto: arhiv PRC

si ogledali Tolminske Ravne kot primer celovite obnove vasi z ohranjanjem značilnosti lokalne stavbne
dediščine.
Pod vodstvom strokovnjakov s
področja arhitekture, energetske sa-

nacije in kulturne dediščine so udeleženci opravili tudi veliko samostojnega dela. Vsak od njih se je posvečal
lastni projektni nalogi, ki predstavlja
korak k obnovi objekta.
Jana Podgornik, Posoški razvojni center

OBNAVLJAMO STARO ZA NOVO KAKOVOST BIVANJA
jesenska izvedba
Brezpla~no usposabljanje z izkustvenim u~enjem in prakti~nim delom
Ste lastniki starega objekta in bi ga radi obnovili ali
na novo uredili za bivanje?
Razmišljate o (energetski) sanaciji in bi radi
ohranili elemente stavbne dediščine?
Imate idejo in potrebujete pomoč strokovnjaka za korak naprej?

Ime projekta: Napredne re{itve energetske prenove stavb kulturne dedi{~ine alpskega prostora (ATLAS)
Vodilni partner: Accademia Europea di Bolzano (Italija)
Trajanje projekta: 17. 4. 2018–16. 4. 2021
Vrednost projekta: 1.847.136,89 evra (sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj)
Opis projekta: Projekt obravnava trajnostno gradnjo alpskega prostora,
predvsem energetsko prenovo stavb z elementi kulturne dedi{~ine. Med
rezultati projekta bodo smernice za energetsko prenovo objektov kulturne
dedi{~ine, ki bodo pomo~ investitorjem, ob~inam in ostalim institucijam
pri spodbujanju tovrstne prenove. Na voljo bodo tudi informacije o {tevilnih dobrih primerih obnove stavb z obmo~ja Alp in tehni~nih elementih
vgradnje posameznih elementov za izbolj{anje energetske u~inkovitosti.

Če ste na vsa tri vprašanja pritrdili, se vključite v skupino, v kateri boste
pod vodstvom strokovnjakov razvili koncept obnove vašega objekta. Usposabljanje je namenjeno lastnikom objektov z območja občin Bovec, Cerkno,
Idrija, Kobarid in Tolmin.
OBSEG: 40 ur organiziranega usposabljanja in samostojnega dela pod
vodstvom strokovnjakov s področja arhitekture, energetske sanacije in
stavbne dediščine.
KRAJ: Tolmin in na terenu.
TERMIN: ob torkih od 17. do 20. ure z začetkom predvidoma 15. septembra
(deset srečanj).
Program s prijavnico bo objavljen v drugi polovici avgusta na spletni strani
PRC (www.prc.si).
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