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KRATEK OPIS 

Namen 
 

Namen Šole naravne gradnje je predstavljanje, ozaveščanje in spodbujanje javnosti, stroke in 

uporabnikov k uporabi in razvoju naravne gradnje, povezovanje uporabnikov, mojstrov in stroke 

naravne gradnje, spodbujanje stroke k vzgoji mojstrov obrti ter ohranjanje kulturne dediščine. 

Cilji 
Cilji Šole naravne gradnje so: 

− učenje, poučevanje, obveščanje o naravni gradnji ter prikaz znanj in veščin kulturne 

dediščine, 

− večja ozaveščenost in izobraženost ljudi o naravni gradnji preko organiziranja delavnic in 

izobraževanj o naravni gradnji, 

− praktični prikaz uporabe naravnih materialov in definiranje prednosti in slabosti v različnih 

konstrukcijskih sklopih, 

− vzpostavitev platforme za širjenje mreže, 

− priprava literature na temo naravne gradnje, 

− svetovanje in posredništvo poslov v naravni gradnji, 

− spodbujanje fakultet k usmerjanju študentov k raziskovanju naravne gradnje in naravnih 

materialov in s tem ustvarjanje baze znanj. 

OPAZOVANJE: Potrebe 
Prepoznanih je bilo šest glavnih sklopov potreb za oblikovanje in utemeljevanje pojma naravna 

gradnja v prostor. 

Prepoznane potrebe, na katerih se je oblikovala Šola naravne gradnje, so: 

− definiranje pojma naravna gradnja – robni pogoji, 

− ozaveščanje, izobraževanje, informiranje, primeri praks, spodbude 

− baza znanja, baza ljudi, baza informacij, 

− povezovanje, organiziranost, odmevnost, procesno vodenje, 

− vrednotenje, vrednost, ponudba, 

− dostopnost virov, gradiv, materialov. 

MEJE 
Temelji, na katerih bazira Šola naravne gradnje so trije: 

ETIKE 
Etike so bistveni del pri grajenju naravne gradnje, saj nam dajejo svobodo, definirajo naš biti, naše 

misli. Vpogled in odnos do samega sebe nam daje etiko gradnje in moralno držo za vzpostavljanje 

etičnih vezi do drugih, do materialov in do okolja. 

SPOŠTOVANJE 
Spoštljiv odnos do okolja in narave 



Šola naravne gradnje 

Spoštljiv odnos do preteklosti in tradicije

RAZUMEVANJE 
Razumevanje resničnih potreb in skromnost

Povezovanje, poslušanje in sodelovanje med akterji

NEGOVANJE 
Spodbujanje in oblikovanje funkcionalnih vaških skupnosti

Uporaba vseh lokalnih virov (materialov, izvajalcev, načrtovalcev)

4 KORAKI 
Razumevanje celotnega procesa gradnje, od prve zamisli, ki se pri marsikomu rodi že v otroški dobi in 

jo skozi leta kultivira, pa vse do smrti, naj b

ključno za razumevanje naravne gradnje.

Koncept 4 koraki naravne gradnje

Spodnji vzorec prikazuje osnovne štiri korake in jih nadgr

celostnem krogu. 

Slika 1: Prikazuje štiri osnovne ciklične korake naravne gradnje.

SANJANJE 
Akterji: so vsi naročniki, fizične osebe, družine,

skupnosti, ministrstva, ter politiki, odločevalci, izvrševalci 

investitorji, gospodarstveniki in velika podjetja in drugi.

Pomembno je razumeti resnične potrebe le

korake. 

Procesi: zavedanje potreb in želja, kultiviranje misli, zbiranje motivacije, zbiranje informacij, 

pregledovanje virov, revizije izbir, zapuščanje starih vzorcev, iskanje pravih potreb, oblikovanje 

zaupanja, poslušanje, pregledovanje dobrih praks, zavedanj
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NAČRTOVANJE 
Akterji: vsi načrtovalci in oblikovalci, arhitekti, strojni inženirji, elektroinženirji, gradbeni inženirji, 

naravovarstveni in drugi inženirji, ''spomeničarji'', likovniki, krajinski arhitekti, naravovarstveniki, 

ekonomisti, organizatorji dela in ne nazadnje tudi stranke, naročniki. 

V procesu načrtovanja gre za kompleksen preplet vseh vlog. Celostni pogled nad dogajanjem in 

razumevanjem vzporednih procesov. 

Procesi: raziskave vplivov na okolje (naravno in socialno), eksperimenti (socialni in naravni), pregled 

možnosti izbranih alternativ v vseh segmentih, oblikovanje vsebine, oblikovanje oblike, oblikovanje 

strategije, načrta izvedbe, testiranje delovanja. 

IZVAJANJE 
Akterji: vsi izvajalci, zidarji, betonerji, slikopleskarji, kovinarji, krovci, delavci, monterji, skladiščniki, 

žagarji, rudarji, industrijski delavci in vodje ekip, ''cimpermani'', strojniki, vodovodarji, električarji, 

prevozniki, steklarji in drugi. Tudi tukaj je lahko prisoten investitor kot samograditelj. 

Potrebno je razumevanje vseh vpletenih, tako direktno, vidno, kot tistih nevidnih, ki zgolj pripravljajo 

materiale in druge storitve. 

Procesi: procesi pridobivanje surovi, predelava v polizdelke, izdelava končnih izdelkov, transporta, 

vgradnje, testiranje delovanja, umerjanje, pospravljanja, ponovne predelave, skladiščenje, 

recikliranja, deponiranja. 

PRAZNOVANJE 
Akterji: vsi izobraževalci, učitelji, profesorji, mentorji, ter politiki, odločevalci, upravni delavci, 

raziskovalci, znanstveniki, razvojni inženirji in drugi razvojniki. Tudi tukaj odigra pomembno vlogo 

naročnik ali stranka, ki svojo izkušnjo in nauk podeli z javnostjo. 

Razumevanje faze praznovanja kot pomembne povratne zanke posamezniku in skupinam, ki so bile 

udeležene v procesu. Ta povratna zanka da možnost nadgradnje. 

Procesi: proces pridobivanja in ozaveščanja novih veščin, pravilnih in nepravilnih odločitev, proces 

delitve izkušnje znotraj delovnih ekip in med ekipami, proces zavedanja lastne preobrazbe, 

preobrazbe delovne skupine, prostora in skupnosti ter družbe. Proces modre presoje. 

PUBLIKA 
Uporabniki, ciljna publika izobraževalnega programa Šole naravne gradnje so: 

POSLOVNO: projektanti, naročniki, investitorji, izvajalci,  

MLADI: študentje, dijaki, mlade družine 

JAVNOST: krajevne skupnosti, občine, ministrstva, veliki investitorji 

Na podlagi različne ciljne publike se pripravlja tudi različne izobraževalne vsebine, module. 

VIRI 
Viri za izvedbo Šole naravne gradnje so različna predavatelji, načrtovalci, izvajalci, podjetja in drugi 

subjekti. 

Spodaj naštetih nekaj osnovnih virov, ki stojijo za izvedbo in vsebino Šole naravne gradnje.  
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ORGANIZACIJA 
Naloge: Organizacija, vodenje, obveščanje, zbiranje informacij, komunikacija (notranja, zunanja), 

priprava organizacijskih načrtov, vodenje organizacijskih načrtov, priprava sklopov vsebin, iskanje 

prostorov 

Partnerji: 

Društvo za permakulturo Slovenije | Zavod Veles so.p. | Zavod Ekovas 

VSEBINA 
Naloge: priprava konkretnih vsebina na določene teme, sklope, module, priprava delavnic, priprava 

materialov, komunikacija z organizatorji, komunikacija med predavatelji 

Partnerji: 

Gnezdo d.o.o. | Veles so.p. | Kozmotekton s.p. | I Kons d.o.o. | Gnom d.o.o.  

Mirabilis d.o.o. | Cogreen d.o.o. | Superform d.o.o. | RVA arhitekturna pisarna 

Arhieko naravna bivališča d.o.o. | Arhitektura.Natura | Arhi-Tura d.o.o. | Društvo zelena centrala  

SGGOŠ - Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana 

PREGLED 
MODUL 1: FESTIVAL PROSTORA 

MODUL 2: OSNOVE NARAVNE GRADNJE [28h] 

MODUL 3: RAZUMEVANJE NARAVNE GRADNJE [40h] 

MODUL 4: NARAVNA GRADNJA V PRAKSI [32h] 

MODUL 5: NARAVNA GRADNJA V ŽIVO [60h] 

MODUL 6: KONFERENCA O NARAVNI GRADNJI [6h] 

CELOSTNI NAČRT 

ORGANIZACIJSKI NAČRT 
Popiše in uredi vse potrebne procese, ki se morajo zgoditi pred, med in po izvedbi izobraževanja. 

Organizacijski načrt je tako unija komunikacijskega, vsebinskega, časovnega, marketinškega in 

finančnega načrta. Dodaja povezave med posameznimi načrti. 

KOMUNIKACIJSKI NAČRT 
Del komunikacijskega načrta je marketinški načrt in predstavlja komunikacijo navzven, z javnostjo, s 

svetom. Osnovni načrti in koraki so omenjeni v poglavju Marketinški načrt. 

Potrebno je pripraviti načrt komunikacije organizacijske skupine, načrt komunikacije s predavatelji in 

med predavatelji, načrt komunikacije z udeleženci in načrt prostorske komunikacije. 
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Del komunikacijskega načrta je tudi načrt vlog, ki se po različnih modulih različno definirajo. Vsak 

modul vsebuje vlogo organizator, predavatelj, izvajalec, moderator, udeleženec. Nekateri moduli 

vsebujejo tudi naročnika, ponudnika, kuharja, natakarja, zapisnikarja, pomočnike in druge vloge. 

Torej komunikacijski načrt predvideva dodatnih 6 načrtov. Le-ti so lahko preprosti, zapisani dogovori 

in zaveze. Po potrebi so lahko bolj detajlni. 

VSEBINSKI NAČRT 
Vsebinski načrt je razdeljen na module (M). Števila modulov so od ena (1) do šest (6). M1 je splošni 

modul, namenjen predvsem pritegnitvi čim večje množice k zanimanju za naravno gradnjo. Vsebinsko 

ponudi osnovne zamisli in koncepte naravne gradnje. M2, M3, M4 in M5 si sledijo od teoretičnih pa 

vse bolj do konkretnih, od teorije k praksi. M6 predstavlja povzetek vseh prejšnjih modulov in je 

namenjen predvsem splošni in strokovni javnosti. Nivo zahtevnosti se prilagodi v odvisnosti od ciljne 

publike. 

Šolo naravne gradnje lahko oblikujemo kot celoto, torej da se uporabi vse module, lahko pa se 

sestavlja različne kombinacije modulov (glej poglavje Vzdrževanje Modeli 1 – 5) Znotraj Modula 1 

(M1) in Modula 6 (M6) lahko spreminjamo tudi vsebine drugih modulov. 

MODULI 
Vsebinski moduli so oblikovani za različne ciljne skupine. Hkrati se jih lahko ponudi kot celoto. 

Modul 1: FESTIVAL PROSTORA [6,5h] [1 celodnevni dogodek] 
PREDAVANJA 

Zakaj je manj ravno dovolj? [Ira Zorko, Arhieko naravna bivališča, d.o.o.] [30'] 

Moč in preprostost naravne arhitekture [Anton Žižek, Superform d.o.o.] [30'] 

Iskrenost do materialov [Darko Ipša, I Kons d.o.o.] [30'] 

Arhitektura doma [Robert Veselko, RVA ] [30'] 

Sodobna naravna gradnja [Peter Rijavec, Arhi-Tura d.o.o.] [30'] 

ABC Naravne gradnje -  od ideje do izvedbe [Miha Šegula, Arhitektura.Natura] [30'] 

Prostor in esenca narave [Gregor Berčon, Kozmotekton] [30'] 

Zaznavanje in uporaba energij v prostoru [Sandra Subotič, Društvo Renesansa] [30'] 

TEORETIČNE DELAVNICE 

Naravne izolacije [Primož Zorec, Cogreen d.o.o.][30'] 

Ilovnati in apneni ometi [Andrej Adamič, Mirabilis d.o.o.] [30'] 

Naravni zaključni sloji [Janez Jordan, Veles so.p.] [30'] 

Tradicionalne tehnike prenov z apnenimi materiali [Jožef Drešar, Gnom d.o.o.] [30'] 

Posebne vodoodbojne tehnike apnenih ometov [Tone Pugelj, Gnezdo d.o.o.] [30'] 

Modul 2: OSNOVE NARAVNE GRADNJE [28h] [7 dopoldanskih/popoldanskih dogodkov] 
Naravnost gradiv [Ira Zorko, Arhieko naravna bivališča, d.o.o.] [4h] 

Energetska učinkovitost naravne gradnje [zunanji predavatelj] [4h] 

Vpliv človeka in okolje, stavbna biologija [Igor Šajn, zunanji predavatelj] [4h] 

Sistemi naravne gradnje: Slama [Peter Rijavec, Arhi-Tura d.o.o.] [4h] 
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Sistemi naravne gradnje: Konoplja [Primož Zorec, Cogreen d.o.o.][4h] 

Sistemi naravne gradnje: Butana ilovica in cob [Tone Pugelj, Gnezdo d.o.o.] [4h] 

Sistemi naravne gradnje: Opeka normalnega formata [Maja Capuder, SGGOŠ] [4h] 

Modul 3: RAZUMEVANJE NARAVNE GRADNJE [40h] [10 dopoldanskih/popoldanskih dogodkov] 

1. SKLOP [20h] 

Naravnost gradbenih materialov in klima prostora, [Tone Pugelj, Gnezdo d.o.o.] [4h] 

Osnove biologije gradnje [Stojan Habjanič, zunanji predavatelj] [4h] 

Zrakotestnost naravnih bivališč [Stojan Habjanič, zunanji predavatelj] [4h] 

Konstrukcijski sistemi v naravni gradnji [Darko Ipša, I Kons d.o.o.] [4h] 

Naravna gradnja od teorije do prakse [Janez Jordan, Veles so.p.] [4h] 

2.SKLOP [20h] 

Umestitev v prostor, urbanizem in izbor zemljišča [Ira Zorko, Arhieko naravna bivališča, d.o.o.] [4h] 

Temelji, tla in hidroizolacije [Darko Ipša, I Kons d.o.o.] [4h] 

Stene in fasade [Stojan Habjanič, zunanji predavatelj] [4h] 

Naravne termoizolacije v skeletni gradnji [Tone Pugelj, Gnezdo d.o.o.] [4h] 

Osnove gradbene statike [Darko Ipša, I Kons d.o.o.] [4h] 

Modul 4: NARAVNA GRADNJA V PRAKSI [32h] [8 dopoldanskih/popoldanskih dogodkov] 
Vodoodbojni ometi in tadelakt [Tone Pugelj, Gnezdo d.o.o.] [4h] 

Naravne barve [Tone Pugelj, Gnezdo d.o.o.] [4h] 

Ilovnati materiali [Tone Pugelj, Gnezdo d.o.o., Janez Jordan, Veles so.p.] [8h] 

Naravna zaščita lesa [Tone Pugelj, Gnezdo d.o.o., Marko Udvanc , zunanji predavatelji] [8h] 

Apno, apneni materiali, apnene malte [Jožef Drešar, Gnom d.o.o., Tone Pugelj, Gnezdo d.o.o.] [8h] 

Modul 5: NARAVNA GRADNJA V ŽIVO [60h]  [5 dvodnevnih dogodkov] 
Ročna izdelava grobih ilovnatih ometov [Janez Jordan, Veles so.p., Peter Šeremet, zunanji izvajalec] [2x6h] 

Light straw tehnika [Janez Jordan, Veles so.p., Luka Pekolj, zunanji izvajalec] [2x6h] 

Strojna izdelava grobih ilovnatih ometov [Janez Jordan, Veles so.p., Luka Pekolj, zunanji izvajalec] [2x6h] 

Ročna izdelava finih ilovnatih ometov [Janez Jordan, Veles so.p., Peter Šeremet, zunanji izvajalec] [2x6h] 

Izdelava pohodnega glinenega poda [Janez Jordan, Veles so.p.] [2x6h] 

Modul 6: KONFERENCA O NARAVNI GRADNJI [6h] [1 celodnevni dogodek] 
Naravna gradnja kot celostna izkušnja [Anton Žižek, Superform d.o.o.] [45'] 

Gradnja z naravnimi materiali in bivalno okolje [Stojan Habjanič, zunanji predavatelj] [45'] 

Konstrukcija – skrito bistvo naravne gradnje [Darko Ipša, I Kons d.o.o.] [45'] 

Naravnost gradbenih materialov [Tone Pugelj, Gnezdo d.o.o.] [45'] 

Okrogla miza: Tema o naravni gradnji [moderator, predavatelji] [60'] 

Druženje in mreženje 

PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV IN TEM 
Večina predavateljev s predstavitvami je zajetih v brošuri Združenje za naravno gradnjo. Priloga A. 

Nekaj predstavitev tem po modulih je v Prilogi B. 
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DODATNA LITERATURA 
Največ do sedaj znane dodatne literature je v privatnih knjižnicah podjetja Gnezdo d.o.o., Zavoda 

Veles so.p. in Zavoda Ekovas, ter po osebnih knjižnicah predavateljev. 

ČASOVNI NAČRT 
Del časovnega načrta je podan v poglavju Moduli pod posameznimi moduli, kjer je predviden čas za 

posamezna predavanja in delavnice. 

M1 in M6 sta enodnevna izobraževalna programa, ki trajata predvidoma od 9. do 18. v soboto (M1) 

ali od 9. do 13. oziroma 17. do 21. (M6). 

M2 do M5 se izvajajo po posameznih temah. M2, M3 in M4 se lahko izvajajo ali v popoldanskih urah 

ali v sobotah, v podobnih časovnih vrzelih kot M1 in M6. Za M5 pa so predvidene vikend delavnice, ki 

načeloma vzamejo celotna dva dni. 

MODEL1: DATUM + MODUL 

2020-2021 sobota nedelja sobota 

SEPTEMBER 12. (M2+M4) /  26.(M2+M4) 

OKTOBER 10. (M5) 24. (M2+M4) 

NOVEMBER 7. (M5) 21. (M2+M4) 

DECEMBER 12. (M2+M4)  /   

JANUAR 9. (M2+M4)  / 23. (M2+M4) 

FEBRUAR 13. (M3+M4)  / 27. (M3+M3) 

MAREC 13. (M5) 27.  (M3+M3) 

APRIL 10. (M5) 24.  (M3+M3) 

MAJ 8. (M5) 22.  (M3+M3) 

JUNIJ 12. (M3 + zaključek)  /   

  
  

  

št. Terminov 10 
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Vsi termini so celodnevni. 

 

MARKETINŠKI NAČRT 
Glavni del marketinškega načrta je strategija obveščanja. Ta obsega predvsem definiranje ciljne 

publike, raziskava potreb ciljne publike, obveščanje javnosti, izbiranje kanalov obveščanja, 

oblikovanje promocijskega materiala, časovnica obveščanja. 

Pomemben element marketinškega načrta so lastni obveščevalski in marketinški kanali (spletna 

stran, socialni profili, drugo). 
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FINANČNI NAČRT 
Finančni načrt izhaja iz potreb projekta v odnosu do števila uporabnikov. V odnosu se definira 

finančno vsoto, ki jo projekt potrebuje za svojo izvedbo in minimalno število udeležencev, kjer bi 

oblikovana cena še bila gospodarna, ekonomična, ekologična. 

Spodaj primer oblikovanja cene. Vsak modul ima svoj račun cene. Potem se posamezni moduli 

združujejo v modele. 

MODUL 6 KONFERENCA O NARAVNI GRADNJI       

  št. dogodkov št. Ur/dogodek vrednost enota vrednost enota 

organizator 1 10 20 €/h 200 €/modul 

moderator 1 
 

200 €/dogodek 200 €/modul 

predavatelj 4 1 100 €/h 400 €/modul 

prostor 0 5 500 €/dogodek 0 €/modul 

potni stroški 6 
 

80 €/dogodek 480 €/modul 

promocija 
    

200 €/modul 

material 
     

€/modul 

drugo         0 €/modul 

          1480 €/modul 
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IZVEDBA 
Pri izvedbi je potrebno definirati, voditi in pripraviti 

Lokacijo | Točen čas | Prijavnice | Vodenje računov | Komunikacijo | Predavanja | Delavnice | 

Izvedba predavanja in delavnice | Obveščanje | Hranjenje 

Za jasno sliko in vodenje projekta se uporabi metodo zmajevega sanjanja, ki vodi projekt od začetka 

do konca in novega kroga. Opis metode zmajevega sanjanja je v Načrtovalski nalogi #5 Zmajevo 

sanjanje. 

VZDRŽEVANJE 
Vzdrževanje projekta zahteva vodenje celotnega procesa po predvidenih korakih zmajevega sanjanja. 

Model da jasno sliko, kje se ekipa nahaja in kam mora iti, hkrati pa poskrbi za notranje procese 

delovne ekipe. 

Za vzdrževanje Šole naravne gradnje na dolgi rok, za stalno prisotnost v prostoru se predvidi 6 

prodajnih modelov, ki jih sestavljajo različne kombinacije modulov. 

MODEL 1: Modul 2 + 3 + 4 + 5 
Vrednost: 20300€ | Št. ur: 160h | Trajanje: 10 mesecev | št. udeležencev: 10-15  

MODEL 2: Modul 2 + 3  
Vrednost: 6600€ | Št. ur: 68h | Trajanje: 5-10 mesecev | št. udeležencev: min. 20  

MODEL 3: Modul 4 + 5 
Vrednost: 13700€| Št. ur: 92h | Trajanje: 6 mesecev | št. udeležencev: 10-15  

MODEL 4 : Posamezni Moduli 

Modul 1 
Trajanje: 1 dan | Št. ur: 6,5h | Vrednost: 7000€ | Publika: Mladi, Javnost | udeleženci: min. 200 

Modul 2 
Trajanje: 7 dni | Št. ur: 28h | Vrednost: 1800€ | Publika: Mladi, Javnost | udeleženci: min. 20 

Modul 3 
Trajanje: 10 dni | Št. ur: 40h | Vrednost: 4800€ | Publika: Mladi, Javnost, Poslovno | udeleženci: min. 20 

Modul 4 
Trajanje: 8 dni | Št. ur: 32h | Vrednost: 5600€ | Publika: Mladi, Javnost, Poslovno | udeleženci: 10-15 

Modul 5 
Trajanje: 10 dni | Št. ur: 60h | Vrednost: 8100€ | Publika: Mladi, Javnost, Poslovno | udeleženci: 10-15 

Modul 6 
Trajanje: 1 dan | Št. ur: 6h | Vrednost: 1500€ | Publika: Poslovno, Javnost | udeleženci: min. 50 

  



Šola naravne gradnje 

PRAZNOVANJE 
Praznovanje Šole naravne gradnje predstavlja 

so tako praznovanje prostora, poklon, spoštovanje, ohranjanje in negovanje, hkrati pa ozaveščanje 

javnosti o pomembnosti kvalitetno grajenega prostora, tako zasebnega kot javnega.
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e gradnje predstavlja Modul 1: Festival prostora. Nameni Festivala prostora 

so tako praznovanje prostora, poklon, spoštovanje, ohranjanje in negovanje, hkrati pa ozaveščanje 

javnosti o pomembnosti kvalitetno grajenega prostora, tako zasebnega kot javnega.
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. Nameni Festivala prostora 

so tako praznovanje prostora, poklon, spoštovanje, ohranjanje in negovanje, hkrati pa ozaveščanje 

javnosti o pomembnosti kvalitetno grajenega prostora, tako zasebnega kot javnega. 
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SAMO OCENITEV NAČRTA 
 

Ime vajenca:  Jošt Kozelj 

Datum prijave v proces diplome:  2016 

Datum ocene projekta:  januar 2020 

Ime mentorja:  Ira Zorko 

Ime načrta:  ŠOLA NARAVNE GRADNJE 

Datum začetka:  jesen 2016 

Datum zaključka: jesen 2016 

Implementacija:  DA 

Zaporedna številka načrta: 06 
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Kriteriji ovrednotenja načrta 1: Prikaz načrtovalskih veščin 

  Kaj je šlo dobro? Kaj bi lahko naredili drugače? 

Pravilna in primerna uporaba 

načrtovalskih procesov. 

Ni bila primerna. Načrt je 

nastal po pilotnem projektu. 

Izvedba po tem načrtu. 

Začetek s sanjanjem notranje 

ekipe. 

Uporaba permakulturnih etik, 

principov in teorije je primerna 

situaciji. 

Vključevanje veliko število 

deležnikov. Naslavljanje etik 

skozi razvoj. 

Oblikovati malo delovno ekipo 

(2-3os), ki razvija produkt. 

Uporabljen je nabor orodij, ki 

ustreza potrebam stranke in 

situacije. 

Za razvoj produkta v končno 

obliko se je orodje lepo 

pokazalo. 

Morda manjka še razdelitev na 

vloge znotraj načrta. 

Načrt je razumljiv, povezan in 

učinkovit (oz. ustreza 

potrebam stranke). 

Ima jasno strukturo, je otipljiv 

in konkreten. 

Skica celotnega načrta. 

Dokumentacija in predstavitev 

načrta je primerna stranki in 

ostalim. 

Je primerna notranji ekipi, ki 

so sodelovali v razvoju. 

Za trg bi se morali sestati 

glavni deležniki, potrditi vloge 

in druge načrte. 
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Kriteriji ovrednotenja načrta 2: Uporabljanje permakulture v lastnem življenju 

  Kaj je šlo dobro? Kaj bi lahko naredili drugače? 

Razložite opravljene 

spremembe za povečanje 

osebne in/ali gospodinjske 

trajnosti (potrebe in izzivi). 

Ustvaril se je ''mastermind'' 

kjer se je delilo ogromno 

znanja, izkušenj. Zgradilo se je 

veliko novih povezav. 

Prej bi poslušal lastne potrebe 

in vzgibe, kje stojim in kaj 

želim ter kaj je resnična 

potreba skupine. 

Jasno razložite uporabo 

načrtovalskih procesov in 

permakulturne teorije v dani 

rešitvi. 

Uporabil se je model 

OBREDIM. Uporabil se je na 

socialnem sistemu. 

Obstaja model OBREDIMCE. 

CE doda praznovanje in 

evalvacijo. 

V evalvaciji dodajam jedrno 

ekipo, ki jo definiram in 

definiram njene vloge. 
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Kriteriji ovrednotenja načrta 3: Učenje in napredek v permakulturnih veščinah 

  Kaj je šlo dobro? Kaj bi lahko naredili drugače? 

Ovrednotite efektivnost svojega 

načrtovanja na projektu. 

Predvsem to, da sem po štirih 

letih pripravil končni načrt, v 

katerega sam verjamem. 

Šlo je veliko prostovoljnega časa. 

Sedaj model predvideva vrednost 

tega časa. 

Bi jo opredelil že prej. 

Premislite uporabo načrtovalskih 

orodij in procesov ter 

permakulturne teorije in prakse. 

Da sem model zmajevega 

sanjanja predstavil celotni ekipi. 

Uporabil sem zmajevo sanjanje. A 

ga (še) nisem znal kvalitetno 

speljati. Zato sem obstal na 

sredini. 

Sedaj ga je potrebno vpeljati v 

notranjo ekipo. 

Kako se v načrtu kaže napredek v 

vaših veščinah in znanjih. 

Uspelo mi je zbrati delo zadnjih 

nekaj let in pripraviti konkreten 

model, po katerem bi lahko 

načrtovani subjekt (Šola naravne 

gradnje) živela. 

Vključil oz. uporabil bi bolj 

izkušene ljudi, da mi pomagajo 

postaviti stvar na noge. 

Moral bi najti finance za te ljudi. 

  

Komentarji o projektu, splošnih ali specifičnih problemih. 

Komentarji: 

 

 

 

 Nauk: Ko narediš iniciativo ljudi, si odgovoren za 

skupino, rast in razvoj. Če tega nisi pripravljen 

sprejeti, ne postavljal iniciative. 

Ko postaviš iniciativo, imej jasno razdelane in 

konkretne lastne interese in jih tudi transparentno 

skomuniciraj.  

Išči podporo tudi drugje. 

Zaključki 

Ali je načrt pripravljen za predstavitev?  DA 

Kaj so vajenčevi nadaljnji koraki?   

Pri tem projektu bi izpostavil. 

 

  

  

Ime mentorja:  Ira Zorko 

Podpis: 

 

  

Datum:   

  

 



ZDRUŽENJE
ZA
NARAVNO
GRADNJO



Naravna gradnja je način razumevanja 
samega sebe in naše vloge v svetu, ki ni 
več le borba, ki ni nenehno prilaščanje in 
izkoriščanje, ampak je dajanje in sodelo-
vanje. Nega in skrb do sočloveka, do živali, 
do rastlin in mineralnega sveta. To je način 
gradnje, pri katerem je človek za hišo in svo-
jo okolico tisto, kar je duša za naše fizično 
telo. Ni naključje, da se v našem jeziku be-
sede, kot so okno ali vrata, ujemajo s tistim, 
kar je pri človeku oko in vrat. Telesa so naša 
prva hiša in po njih ter po njihovem giban-
ju, legah ter v sozvočju s telesom pokrajine 
lahko oblikujemo naša bivališča in naselja. 
Takšno razumevanje dodaja ponovnemu 
odkrivanju in navduševanju ljudi za grad-
njo iz naravnih materialov ob pomembnih 
ekoloških in zdravstvenih ozirih etično, es-
tetsko in duhovno dimenzijo. Naravni mate-
riali so dovzetnejši za ohranjanje spomina, 
za nastanek duhovne patine, za občutek in 
doživetja, ki se vanje vtiskujejo skozi vsak-
danjo rabo.

„Naravna gradnja je način razu-
mevanja samega sebe in naše vlo-
ge v svetu...“

Tako kot naravna gradnja predstavlja so-
naravno, trajnostno in organsko rast pros-
tora, pa Združenje za naravno gradnjo 
predstavlja socialni aspekt naravne gradnje, 
v katerega se vključujejo vsi profili povezani 
z zavestnim vstopanjem v prostor in njeg-
ovim preoblikovanjem. Naravne graditelje 
nas povezuje predvsem ljubezen do pros-
tora, narave in njenih danosti ter želja in 
moč po poslušanju narave in iskanju njenih 
naravnih vzorcev. Med nami je prav tako 
prisotna želja po ohranjanju in prenovitvi 
duhovne in kulturne dediščine gradnje.
Združenje za naravno gradnjo tako v svo-
jih vrstah združuje posameznike in or-
ganizacije različnih strok, od arhitektov, 
krajinskih  arhitektov, likovnih oblikoval-
cev in oblikovalcev prostora po vedskih 
znanjih, tehničnih, gospodarskih in drugih 
inženirjev, izvajalcev in mojstrov obrti ter 
izobraževalcev, učiteljev in profesorjev.
Poslanstvo Združenja za naravno gradnjo 
je ozavestiti globlje razumevanje naravne 
gradnje in vseh pomembnih elementov in 
deležnikov v njenem procesu, združiti moči 
enako mislečih v trajnosti kot protiutež 
trenutnemu vse prevečkrat  grobemu in 
nepremišljenemu poseganju graditeljev v 
naravno okolje.



Združenje v svoje vrste vabi vse posamezni-
ke in organizacije, katerih srčna želja sovpa-
da z našimi vrednotami in poslanstvom ter 
si želijo aktivno sodelovati ali drugače po-
dpreti nastajajočo mrežo trajnosti. S skup-
nimi močmi se lahko povežemo v močno 
mrežo, kjer nam trajnost, v pravem pomenu 
besede, tako v naravnem kot v socialnem 
okolju, predstavlja skupni temelj.

kontakt
e:  zdruzenje.ng@gmail.com
fb: združenje za naravno gradnjo

Člani Združenja za naravno gradnjo stremi-
mo, ne le k harmoničnemu vstopanju in po-
seganju v prostor, vendar tudi k harmoniji 
medsebojnih odnosov.
Temelj, na katerem smo začeli graditi in ka-
mor se redno vračamo, so tri etična načela 
naravne gradnje:
skrb za okolje;
skrb za ljudi;
vračanje presežkov. 

Skozi proces oblikovanja kroga naravnih 
graditeljev, ki se združujejo pod imenom 
Združenja, so se oblikovali štirje koraki 
naravne gradnje; to so:
sanjanje – načrtovanje – izvajanje – 
izobraževanje. Skozi ta koncept trajnosti 
želimo poudariti pomembnost prepletan-
ja procesov gradnje od prve misli, pa do 
uporabniške izkušnje po več letih in s tem 
postaviti stranko, graditelja v vsako od vlog 
v tem procesu, hkrati pa si zagotoviti kako-
vost s tem, da smo v živem stiku s svojim 
delom in si s tem dati priložnost za učenje 
in rast.



Peter Rijavec, univ. dipl. inž. arh.
ARHI-TURA d.o.o.

Kaj je celostno gledano (zdravje, cena, kvaliteta 
bivanja, vpliv na okolje itd.) najboljši način 
gradnje? Preko ukvarjanja z različnimi načini 
gradnje, me je pot v mnogih primerih pripeljala 
do naravne gradnje.
Projektiram stavbe iz klasičnih materialov, še po-
sebej pa sem specializiran za gradnjo iz naravnih 
materialov (les, slamnate bale, ilovica, konoplja 
itd.). Moji projekti so prejeli več nagrad in bili 
objavljeni v domači in tuji literaturi. Nudim vam 
kvalitetno in strokovno projektiranje ter sveto-
vanje za različne vrste objektov. Vabim vas, da 
obiščete spletno stran www.naravnahiska.si, ki 
je namenjena vsem ljubiteljem naravne gradnje 
in vsem, ki vidijo v taki gradnji priložnost zase.

+386 (0) 31 546 424
peter@arhi-tura.si
www.arhi-tura.si
www.naravnahiska.si



Miha Šegula, univ. dipl. inž. arh.
Arhitektura.Natura

Že zelo mlad sem začutil željo po ukvarjanju z 
arhitekturo in gradnjo, 
zato sem se izšolal za gradbenega tehnika in 
nadaljeval s študijem arhitekture. 
V stroki delujem že  več kot 15 let s projektiran-
jem manj zahtevnih in zahtevnih objektov.

Čedalje večja ekološka osveščenost me je pripel-
jala k ukvarjanju z naravno gradnjo. 
Ker bi jo rad približal čim širšemu krogu ljudi kot 
okoljsko, zdravstveno in cenovno 
najboljšo rešitev, sem razvil lasten koncept 
tipskih malih hišk iz naravnih materialov. 
O naravni gradnji seznanjam širšo javnost na 
predavanjih in o tem izvajam individualna 
arhitekturna svetovanja. 

+386 (0) 51 800 113
arhitektura.natura@gmail.com

arhitektura-natura.wixsite.com/arhitektura-natura



Robert Veselko, univ. dipl. Inž. arh.
RVA arhitekturna pisarna

Sem ustanovitelj arhitekturne pisarne RVA. 
Pisarna v sodelovanju z različnimi skupinami 
in posamezniki deluje na področju arhitekture, 
urbanizma in oblikovanja. Naše delo temelji na 
trajnostnih načelih in socialni odgovornosti. Z 
vsakim projektom se odzovemo na specifičen 
lokalni kontekst ter potrebe naročnika in pros-
tora. V naših projektih dajemo poseben pomen 
tesnemu sodelovanju z naročnikom, uporabi 
lokalnih materialov in rešitvam za smotrno 
uporabo energije.  V pisarni je bilo zasnovanih 
nekaj pionirskih projektov na področju naravne 
gradnje v Sloveniji. Globoko verjamemo, da 
dobra arhitektura ni razkošje, ampak proces, 
pri katerem s premišljenimi rešitvami iz manj 
izluščimo več.

+386 (0)40 290 250
robert@rva.si
www.rva.si



Ira Zorko, univ. dipl. inž. arh.
Arhieko d.o.o.

“Včasih se je človek zatekal k uporabi narav-
nih gradiv iz nuje. Danes se vrača k njim iz 
prepričanja in globljega premisleka. To je eden 
od neposrednih načinov, kako se lahko človek 
znova poveže s stvarstvom in življenjem okoli 
sebe. Naravna gradnja je tako vizija kot sredstvo. 
Pomaga nam, da kot posamezniki, družina ali 
lokalna skupnost z razumevanjem naravne-
ga okolja in spoštovanjem kulturne tradicije 
ponovno vzpostavimo oziroma ohranimo svojo 
bivalno avtonomijo in avtentičnost v prostoru. 
Pri tem ne gre za noben elitizem ali poskus 
izolacije; ravno nasprotno, gre za podporo naši 
svobodni in etično odgovorni soudeležbi pri 
kulturnem razvoju človeka.” 

+386 (0) 31 791 021
ira.zorko@guest.arnes.si



Anton Žižek, univ. dipl. inž. arh.
Superform d.o.o.

Sem soustanovitelj arhitekturnega biroja Super-
form. Z naravno gradnjo se intenzivno ukvarjam
zadnjih 10 let. Zanima me združevanje in 
povezovanje različnih znanj in veščin v 
harmonično celoto.
Osnovni princip ustvarjanja arhitekture izhaja iz 
izhodišča, da je arhitektura celostna človeška
izkušnja, ki jo zaznavamo s telesom, s čutili in z 
umom. Pristop izražamo z motom: »Oblika sledi
izkušnji«. Dobra hiša ni le skupek materialov in 
številk. Je predvsem rezultat globljega
razmisleka o odnosu med človekom, družbo, 
naravo in kozmosom.
Izbor izvedenih objektov: Montažno skladiščni 
objekt Tajfun, Poslovno proizvodni objekt
Nazarje, Hiša v Ljubnem ob Savinji, Hiša v 
Križevcih, Hiša v Ljubljani.
Superform je dobitnik nacionalnih in mednarod-
nih priznanj prejetih za realizirane objekte.

+386 (0)40 171 767
info@superform.si
www.superform.si



Nika Arnuš, prof. lik. umet. 

Sem ustvarjalka, ki pri svojem delu za prostor 
uporabljam naravne, predvsem zemeljske 
materiale, naravne pigmente in metode naravne 
gradnje. Umetniška, prostorska, oblikovna in 
instalacijska dela, ki so-oblikujejo obris portreta 
človeškega prostora in z ritmom materiala                                                   
prizemljujejo odnos posameznika in njegovega 
prostora.
Slikanje, oblikovanje notranjega prostora, tudi 
preoblikovanje in oblikovanje kosov bival-
nega pohištva, izvedba ilovnatih in apnenih 
ometov, vnos estetskih elementov v bivalni 
prostor in raziskovanja znotraj ostalih naravnih 
tehnik gradnje, so področja mojega delovanja. 
Določena tradicionalna znanja naravne gradnje 
(tudi s sodobnim pristopom), ohranjanje kul-
turne dediščine in obnova starih hišk iz ilovice 
prenašam tudi dalje kot mentorica delavnic za 
odrasle in mladino samostojno in v sodelovanju 
z Zeleno Centralo.

+386 (0) 31 505 617
nikarnus@gmail.com



mag.  Darko Ipša, univ. dipl. gosp. inž. grad.
I kons d.o.o.

Študij gospodarskega inženirstva smeri 
gradbeništva, magisterij umetnostne zgodovi-
ne smeri konservatorstvo in študij notranjega 
oblikovanja na italijanski šoli za oblikovanje 
IstitutiCallegari povezujem z zavedanjem, da 
je naravna gradnja del človeka, ki je fizično, 
duševno ter duhovno bitje in mu ustreza le v 
skladu s tem načrtovano in izvedeno bivalno 
okolje. V svojem več kot 15 letnem delovanju na 
področju konstrukcij v naravni gradnji sem se 
srečal s številnimi objekti. Pridobljene  izkušnje 
in znanje poskušam upoštevati pri svojem delu 
ter jih deliti na predavanjih.

+386 (0) 59 015 339
darko.ipsa@gmail.com



Jošt Kozelj, univ. dipl. inž. grad.
permakulturni načrtovalec in učitelj
Društvo za permakulturo Slovenije

Poslanstvo, ki ga trenutno opravljam skozi svoje 
delo je združevanje enako mislečih posamezni-
kov in skupin. Tako tudi v naravni gradnji iščem 
pot združevanja zamisli, konceptov in filozofij 
trajnostne gradnje, hkrati pa v skupini udejanja-
mo zamisli kot konkretne rešitve na terenu.
Skozi študij gradbeništva in dela na terenu sem 
se spoznal s procesi gradnje in načrtovanja, 
svoj študij pa nadaljeval s permakulturnim 
izobraževanjem, delom in poučevanjem.
Organizacija dogodkov in povezovanje  narav-
nograditeljev, načrtovanje dvorišč in permakul-
turnih obhišnic, izobraževanja o permakultur-
nem načrtovanju, predstavljajo moje vsakdanje 
delo. 

+386 (0) 686 42 009
jost.kozelj@gmail.com



Primož Zorec, univ. dipl. gosp. inž. grad.
CoGreen d.o.o.

Skozi leta nabiranja strokovnih in vodstvenih 
izkušenj - tudi na mednarodni ravni - sem vedno 
stremel k napredku in hkrati k vračanju. Skladno 
z vizijo to predstavlja zelene tehnologije,                  
hkrati pa vzbuja zavedanje o vračanju v naravo, 
naravnim materialom, k sebi. Če tega zavedan-
ja ne prepoznamo na kolektivni ravni, našim 
zanamcem ne moremo pustiti boljšega okolja in 
sveta, kot smo ga prejeli ob rojstvu. Zato svoje 
poslanstvo delim z vami z največjo mero strasti, 
veselja in navdušenja.
V izjemno čast mi je, da ste med tistimi, ki 
prihodnost prav tako vidijo v naravi, naravnih 
materialih in harmoniji življenja na vseh ravneh.
Naše predano delo, znanje in izkušnje želim 
deliti z vami in vam zgraditi prijeten dom, ki mu 
bomo lahko s ponosom rekli ˝konopljin dom 
harmonije˝.

+386 (0) 41 869 014
info@cogreen.si
www.cogreen.si



Anton Pugelj
Gnezdo d.o.o.

Sem gradbenik s 14 letnimi izkušnjami v naravni 
gradnji. Ustanovitelj in direktor podjetja Gnezdo 
d.o.o. Doma v praksi in teoriji naravne gradnje. 
Delovanje Sonaravno. Moji načeli sta prepros-
tost in ohranjanje narave. Zavzemam se za 
promocijo in širšo uporabo naravnih gradiv v 
sodobnem graditeljstvu ter povezovanjem med 
akterji naravne gradnje v Sloveniji.

+386 (0) 31 379 249
tone@gnezdo.si
www.gnezdo.si
član skupine JUB



Andrej Adamič, zidarski mojster
Mirabilis d.o.o.

Sem lastnik gradbenega podjetja Mirabilis 
d.o.o., ustanovljenega leta 2007, pred tem pa 
sem delal pri očetu, zidarju. Z naravno gradnjo 
se ukvarjam zadnjih 8 let. S svojo družino živim 
v sodobni hiši, ki sem jo zgradil iz naravnih 
materialov.
Vsakodnevno ljudi informiram, ozaveščam  in 
navdušujem za uporabo naravnih gradbenih 
materialov, saj sem prepričan, da naravni 
materiali nudijo najvišji nivo bivanja in so naša 
prihodnost.
Dela, ki jih izvajamo: novogradnje in prenove 
stanovanjskih in gospodarskih objektov z narav-
nimi materiali, izvedba ročnih ilovnatih in apne-
nih ometov, obnova stavb kulturne dediščine.

+386 (0) 41 447 389
andrej.adamic@siol.net
www.mirabilis.si



Gregor Berčon inž. grad.
Kozmotekton, Gregor Berčon s.p.

Beseda Kozmotekton je sestavljena iz dveh 
besed in sicer iz besede Kozmos, ki pomeni 
prostor v katerem se gibljejo nebesna telesa. 
Je prostorsko-časovni kontinun, v katerem se 
živi skupaj s snovjo in energijo. Beseda Tekton 
(τέκτων) izvira iz Sanskrta in se je prvotno 
nanašala na tesarstvo. V stari Grčiji je beseda 
dobila širši pomen in to je graditelj. Tako beseda 
Kozmotekton pomeni grajenje prostora v kate-
rem se živi skupaj s snovjo in energijo.
Od otroštva imam stik z naravo, sodelujem z 
njo kot obdelovalec, prejemnik, opazovalec in 
učenec. Graditi z naravo, ni samo predmetno, 
graditi z naravo je častitljivo in vredno visokega 
spoštovanja. 
Tako pri delu z naravo uporabljam znanja Vede 
Vastu, permakulture, zlatega reza. Uporabljam 
stare veščine obdelave naravnih materialov s 
pridihom sodobnosti. 

+386 (0) 31 296 543
gregor.bercon@gmail.com
www.kozmotekton.si



Janez Jordan, naravni graditelj
Zavod VELES so.p.

Sem Janez Jordan, soustanovitelj kmetije Veles. 
Po izobrazbi sem dipl. varnostni inž., po
duši sonaravni ustvarjalec.
Zadnjih deset let sem posvetil raziskovanju 
naravne gradnje in sodim med pionirje gradnje s
slamnatimi balami v Sloveniji. Tehnologijo grad-
nje sem prilagodil slamnati bali ter tako
poenostavil proces.
Že od samega začetka uporabljam pri svojem 
delu lokalne materiale, kar je bil tudi povod, da
smo začeli na kmetiji pripravljati ilovico za 
omete.
Naravna gradnja je zame način življenja!



Petra Jazbec
direktorica Zavod Veles, so.p.

Kot učiteljica razrednega pouka in permakulture 
ter sonaravna ustvarjalka in socialna podjetnica 
se ukvarjam s celostnim vidikom trajnostnega 
načina življenja. 
Menim, da je smer v trajnostni razvoj čedalje 
bolj nujna in tudi zaželena s strani ljudi. Verja-
mem, da lahko ljudje živimo sonaravno, kar za-
vzema pridelovanje lastne, polnovredne hrane, 
bivanje v hišah iz naravnih materialov, skrb za 
kvalitetne medsebojne odnose ter ekonomijo 
s pozitivnim družbenim učinkom. To je tudi 
razlog, da svoj vsakdanjik posvečam organizaciji 
in vodenju projektov, ki omenjeno podpirajo.
Posodabljamo tradicijo!

+386 (0) 41 384 257
kmetija.veles@gmail.com
www. kmetija-veles.si



Naravna gradnja združuje!



ZDRUŽENJE
ZA
NARAVNO
GRADNJO



  e:  zdruzenje.ng@gmail.com

fb: združenje za naravno gradnjo



PRILOGA B 

ROČNA IZDELAVA GROBIH ILOVNATIH OMETOV 

Posvetili se bomo ročni izdelavi grobih ilovnatih ometov. Ometi se bodo nanašali na leseno 

podlago ter direktno na slamnate bale.  

 

Pod strokovnim vodstvom boste: 

− pripravili podlago za nanos (na slamnato balo in lesena podlaga - montaža trstike), 

− naredili ustrezno mešanico za omet (ilovica, pesek, slama, voda), 

− nanašali materiale na podlago, 

− armirali omet z mrežico. 

 

LIGHT STRAW TEHNIKA 

Posvetili se bomo light straw tehniki (pomočena slama v ilovico). Zmešan material mora določen 

čas odstati, potem pa se ga nanaša med opaž oz. leseno konstrukcijo. Ta način gradnje se po večini 

uporablja za izdelovanje predelnih sten, lahko pa tudi zunanjih sten objekta.  

Na delavnici bomo izolirali sleme mansarde in naredili nekaj predelnih sten na objektu.  

 

Pod strokovnim vodstvom boste: 

− zmešali ilovnato pasto, ki se bo uporabila za impregnacijo slame, 

− preizkusili se boste v mešanju slame in ilovice (mešanje v prirejenem stroju), 

− spoznali različne tehnike butanja, 

− vnašali material med opaž (deske). 

 

STROJNI GROBI ILOVANTI OMETI 

Posvetili se bomo izdelavi grobih ilovnatih ometov s strojem. Ometi se bodo nanašali na leseno 

podlago. 

 

Pod strokovnim vodstvom boste: 

− ustrezno pripravili podlago  (lesena podlaga - montaža trstike), 

− naredili ustrezno  mešanico materialov  (ilovica, pesek, voda) za omet, 

− nanašali material s strojem, 

− se priučili ravnanja z zidarsko letvijo, 

− utrdili omet z mrežico. 

 

ROČNA IZDELAVA FINIH ILOVNATIH OMETOV 

Posvetili se bomo ročni izdelavi finih ilovnatih ometov. Ometi se bodo nanašali na grobi ilovnati 

omet, ki smo ga naredili na prejšnjih delavnicah. 
 
Pod strokovnim vodstvom boste: 

− pripravili podlago (zaščitili prostor, ometli kamne, navlažili grobi omet…), 
− naredili ustrezno mešanico materialov  (ilovica, pesek, voda) za fini omet, 
− ročno nanašali material, 
− se priučili ravnanja z zidarskim orodjem. 



VODOODBOJNI OMETI IN TADELAKT  

Delavnica na kateri boste dobili praktično izkušnjo izvedbe antičnih tehnik, apnenih vodoodbojnih 

ometov in dekorativnih tehnik. 

 

Posebne tehnike dekorativnih ometov na osnovi apna so del bogate tradicije našega Evropskega 
prostora. Poleg znanih italijanskih tehnik Stucco lustro in Stucco se, s svojo izjemno zanimivo 
pojavnostjo v svetu, vedno bolj uveljavlja tudi tehnika izdelave vodoodbojnega ometa Tadelakt. 
Najpogosteje se ta tehnika uporablja na površinah, ki so zelo obremenjene z vodo. Vse tehnike 
uporabljamo predvsem kot nadomestilo za keramiko v “mokrih” prostorih. 
Tradicionalna maroška tehnika tadelakt s svojo mirno, a živahno površino, navdušuje predvsem s 
sijajem, pa tudi z gladko, rahlo valovito naravo. Med obdelavo je pomembno, da se material 
obdeluje v skladu s sušenjem in s tem spretno uporablja njegove lastnosti za dosego vodoodbojne 
sijajne površine. Spoznali se bomo tudi s tehnikami Stucco in Stucco lustro. Tehniki imata podobne 
lastnosti kot Tadelakt vendar sta cenejši in lažji za izvedbo. Njuna vodoodbojnost pa je malo manjša 
kot pri Tadelaktu. 
Na tej delavnici se precej zapleteno tehnologijo poučuje korak za korakom. 
Vsak bo imel priložnost izdelati svoj vzorec in se praktično spoznati z pravilno izvedbo.  
 

NARAVNE BARVE  

Delavnica spoznavanja z naravnimi barvami je namenjena vsem, ki bi radi spoznali naravne barve 

kot alternative in jih spretno uporabili pri svojem delu. Namenjena je tako začetnikom kot 

slikopleskarjem. 

 

Na tej delavnici bomo najprej razrešili dilemo, ki se zadnje čase vse bolj izpostavlja: ‘’Kaj je 
pravzaprav naravno?’’. Za pravo razumevanje nam bo pomagal vpogled v tradicijo izdelave barv. 
Spoznali bomo ključne sestavine, ki lahko tvorijo naravne barve, se posvetili apnu in zemeljskim 
pigmentom. 
Danes, ko so objekti zelo zrakotesni, je uporaba naravnih barv še posebej pomembna. 
Malce bomo kritični do zavajanja z certifikati in nedoslednim označevanjem izdelkov. 
V praktičnem delu se bomo seznanili s pripravo najbolj uporabljenih in znanih naravnih barv. 
Zmešali in z naravnimi pigmenti bomo obarvali čisto apneno barvo, kazeinsko in ilovnato barvo. 
Vsak udeleženec bo z nanosom na večji površini, lahko poskusil ter tudi pripravil lasten vzorec v 
želenem barvnem odtenku. Tu se prične barvno ustvarjanje, ki nas, če bomo želeli, lahko pripelje do 
barvnih abstrakcij. 
Po delavnici si boste z lahkoto pobarvali vaše stanovanje, sobo ali hišo.  
 

ILOVNATI MATERIALI 

Na delavnici bomo spoznali različne materiale izdelane iz ilovice in gline ter njihovo pravilno 

uporabo v danes aktualnih gradbenih sistemih. Spoznali bomo novosti kot je glajena ilovica, 

dekorativni ilovnati nanosi, ilovnata lepila in izravnalne mase, ilovnate barve in kite. 

 

Ilovica je bila v preteklosti najpogosteje uporabljeno in najlažje dostopno gradivo. Je iz naravnega 

krogotoka - lahko ga uporabljamo v nespremenjeni obliki in ga po uporabi lahko ponovno vrnemo 

nazaj zemlji. 

Na osnovi raziskovanj tega izjemnega materiala je v zadnjih letih nastala cela paleta izdelkov, ki se po 

svoji namembnosti ne razlikujejo od klasičnih. Se pa bistveno razlikujejo po svojih sestavinah in 

lastnostih. Ilovica oziroma glina s svojimi značilnostmi omogoča izdelavo gradbenih materialov, ki 



imajo sposobnost uravnavanja vlage in visoko akumulacijo, so popolnoma obnovljivi  in brez 

kakršnihkoli kemičnih primesi.  

 

Teoretično in praktično se bomo spoznali s pravilnim mešanjem in nanašanjem ilovnatih ometov na 

različne podlage. 

Delavnica bo vsebovala kratke teoretične opise posameznih produktov in praktično izkušnjo najbolj 

pogosto uporabljenih tehnik pri nas.   

Delavnica bo interaktivna. Pri podajanju vsebine boste lahko sodelovali z vprašanji in dobili odgovore 

na vaše izzive. 

 

NARAVNA ZAŠČITA LESA 

Na delavnici se bomo srečali z osnovnimi lastnostmi lesa ter ‘’samozaščito’’ lesa, pregledali 

naravna sredstva za zaščito lesa in preizkusili različne tehnike.  

 

Najprej bomo pregledali različne vrste lesa in njihovo pravilno uporabo. Ker se les najbolj zaščiti kar 
sam, bomo pregledali kateri faktorji pri sečnji, sušenju in uporabi najbolj vplivajo na to. 
Najprej bomo spoznali najbolj osnovne zaščite lesa, to je luženje in miljenje lesa. 
Pri naknadnih naravnih zaščitah z olji bomo pregledi surovine, ki sestavljajo olja. Spoznali bomo 

posamezne mešanice olj, njihove lastnosti in jih preizkusili na različnih vrstah lesa. Uporabili bomo 

tudi naravne pigmente in jih mešali v olja.   

Spoznali bomo pravilno nanašanje olj in voskov.  

 

Obiskal nas bo Gospod Franc Kunšič, ki nam po podal svoje dolgoletne izkušnje z lesom in različnimi 

olji ter politurami. Je pravi zaklad znanja in nas je navdušil s svojimi izdelki. 

 

Skupaj z Markom Udvancem  (lesna žlica) bomo praktično izvedli tradicionalno japonsko tehniko 

zaščite lesa Shugi Ban. Dotaknili se bomo tudi posebne starodavne tehnike Urushi. 

 

Spoznali bomo naravne pokrivne oljne barve in jih preizkusili z nanosi. 

Če bo volja in čas, se bomo lotili zaščite macesnove fasade ali/in masivnih lesenih vhodnih stebrov 

našega Centra. Delavnica bo odprta, ne bomo predavali, ampak v odprti debati podajali vsebino. 

 


