Ленка МОЛЕК

ТУРИСТИЧКИ САВЕЗ СЛОВЕНИЈЕ

ОЦЕНА ГРАДСКИХ, ТРШКИХ И СЕОСКИХ
ЈЕЗГРИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
»MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA«
ТУРИСТИЧКОГ САВЕЗА СЛОВЕНИЈЕ
Резиме
Туристички савез Словеније од 1992. води пројекат »Moja dežela – lepa in gostoljubna«, чија основа је такмичење словеначких градова и осталих насеља у области уређења
простора, околине и гостопримства. У последњим годинама оцењује се и уређеност
градских, тршких (српски: варошких) и сеоских језгри, које такмичење је у односу на
друге категорије комплексније и одговорније, јер тражи од оцењивача познавање бројних области и препознавање битних индикатора стања. Избор најбољих је одговоран
посао, јер резултати награђених представљају узор и инспирацију за друге. Због тога
кроз награде комисија пропагира позитиван однос према наслеђу и аутентичности,
наслеђе као део заштите околиша, уређивање језгри и насеља као целине, те право становника и посетитеља на наслеђе као основно културно право и тиме одговорност
локалне заједнице и власника да то осигурају.
Кључне речи: историјско језгро, туризам, невладина организација, уређење простора, оћување наслеђа

Туристички савез Словеније (ТЗС) формиран је 1905. године као »Deželna
zveza za unapredjenje turističkog prometa na Kranjskom«. Он представља националну туристичко-друштвену организацију – добровољну, интересну, непрофитну, невладину и нестраначку. У савезу који делује као институција цивилног друштва у јавном интересу, удружено је више од 630 туристичких друштава, са скоро 7.000 чланова, 30 општинских и покрајинских савеза, 200 омладинских туристичких секција, 85 туристичких информативних центара и
16 колективних чланова, као што су Планински савез Словеније, Друштво
туристичких водича итд. У духу свог слогана »Туризам су људи«, он настоји да
докаже да су туристичка друштвена делатност и цивилна сфера равноправни
сарадници и сукреатори развоја туризма. Зато спроводи бројне делатности и
пројекте и уводи нове иницијативе и садржаје.
Пројекат »Moja dežela – lepa in gostoljubna« (МД-ЛГ) најзначајнији је пројекат ТЗС, који траје још од 1992. Основа пројекта је такмичење словеначких
градова и осталих насеља у области уређења простора, околине и гостопримства. Последњих година постало је израженије уређивање и презентација културног наслеђа као темеља идентитета краја и разлога посете. Тиме се обликује
свест становништва о томе каква је уређена, лепа и гостољубива средина, која
доприноси квалитету живота и туристичке понуде, трајном развоју уређења
простора, заштити околине, са свешћу о значају наслеђа за идентитет и посећивање. У томе сарађују са све више амбиција туристичка друштва, савези и
општине, школе, предузећа и други, тако да пројекат прераста у свесловеначки покрет за уређење околине. Задње две године одржава се под покровитељством председника државе др Данила Тирка (Слика 1) и покровитељством
Министарства за привреду Републике Словеније, у сарадњи с Привредном комором Словеније, Комором занатлија Словеније, Сељачко-шумарском комор347

ом Словеније, Удружењем словеначких општина и Заједницом словеначких
општина. Нажалост, Министарство за простор и околину се повукло из такмичења откада су нови садржаји превазишли оквире најуже екологије, док Министарство за културу до сада није препознало значај такмичења за очување
наслеђа, особито грађеног, што је својеврстан парадокс. Пројекат подржавају
разни спонзори, који су показали интерес и свест о његовом значају. Категорије оцењивања су насеља разних величина и туристичког значаја, кампови,
сеоска газдинства, школе, вртићи, омладински хотели, аутосервиси, касарне,
ватрогасни домови и друго. Пре 5 година је, као одговор на слабо изражен идентитет садржине пројекта, уведена нова категорија оцењивања – »градске,
ٰтршкеٰ и сеоске језгре«. Уједно се садржина културног наслеђа у другим категоријама побољшала. Посебна пажња посвећена је медијима и информисању
јавности, чиме се жели још више активирати однос становништва према уређењу околиша.

СЛИКЕ 1. И 2.

Пројекат је мотивација за цели низ такмичења. Основа пројекта су локална такмичења која воде локална туристичка друштва. Оцењују се уређеност кућа, дворишта и башта, улица, тргова, економских и сеоских зграда.
Тиме се желе мотивисати становници да брину за сталну уређеност свог животног и радног простора. Посебно важна су општинска такмичења, која воде
градоначелници у сарадњи с туристичким друштвима и општинским управама. Бирају се најуређенија насеља, кампови, вртићи и школе у општини, а најбољи се онда такмиче на регионалном нивоу.
Регионална такмичења се одвијају у 17 такмичарских подручја, која је дефинисао ТЗС. Туристички савез именује и одборе за извођење регионалних
такмичења, у којима се налазе представници општина, управних јединица,
туристичких друштава, па и одговорна регионална служба заштите наслеђа.
Првопласираним на општинском и регионалном нивоу додељују се посебна
признања на свечаним приредбама. Најбољи с регионалних такмичења такмиче се на државном нивоу.
Најпрестижније је свакако такмичење и оцена на нивоу државе. Такмичењу је посвећена посебна медијска пажња, од објаве конкурса до завршних
приредби с поделом плакета и застава које уручују најугледније државне личности. За такмичење на државном нивоу додају се посебне државне категорије, као што су већи градови, изразито туристичке дестинације, те градске,
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»тршке« и сеоске језгре, за које ТЗС прихвата предлоге за оцењевање директно
од туристичких друштава, савеза и општина. Такмичење води и усмерава
пројектни савет у оквиру ТЗС, а оцењује државна комисија састављена од
»истакнутих туристичких и других јавних радника и стручњака за посебна
подручја уређења, обликовања, заштите околиша, архитеката, конструктора,
географа, економиста, етнолога, урбаниста, културних радника…«.

СЛИКЕ 3. И 4.

У односу на оцењивање других категорија, оцењивање језгри је комплексније и одговорније, јер тражи познавање и бројних области и препознавање
битних индикатора стања. Оцењивање је експертско, чланови комисије сарађују с аспекта своје струке, која покрива једно или више подручја целовитог
очувања историјских језгри. Будући да се пријављује све више језгри, такав је
начин постао неадекватан. Последње три године оцене се доносе на основу
упитника за насеља и додатних друштвено и стручно релевантних провера с
аспеката као што су:
1. Да ли се уважавају циљеви пројекта МД-ЛГ?1
2. Да ли, како и колико локалне заједнице у примеру конкретног насеља
примењују и реализирају актуелне државне и европске политике, стратегије и
програме на подручјима туризма,2 простора,3 развоја урбаних и руралних4
средина и културе?5
3. На тој основи оцењује се како се поједино језгро односи према изазовима садашњости и у којој мери је способно очувати свој идентитет на основу
темељних одредби целовитог очувања,6 као што су:
1
2
3
4
5
6

Turistična zveza Slovenije, projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna, tekmovanje na področju turizma ter urejanja in varstva okolja, Ljubljana, maj 2009.
Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011, Vlada RS, 2006
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Ur.l. RS, št.76/2004
Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ljubljana, junij 2007
Nacionalni program za kulturo 2008-2011, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana 2008
Resolution (76) 28 concerning the adaptation of laws and regulations to the requirements of
integrated conservation of the architectural heritage, CE,
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• Примена и живост језгре (стање ревитализације), (Слика 2)
• Уређеност и опремљеност језгре (стање рехабилитације) (Слика 3),
• Очуваност идентитета и аутентичности (стање заштите културних
споменика и традиционалних амбијената)(Слика 4).
4. Предмет оцене је и прилагођеност насеља и језгре посети:
• Уређеност саобраћаја (стање уређења прилаза, паркирања, приступа до
референтних тачака, комуникацијских коридора међу њима, безбедност
посетилаца);
• Уређеност атракција (стање уређености за посету атрактивних објеката и
јавних простора, других историјских зграда и референтних тачака, тематских
путева, присутност и квалитет презентације и интерпретације наслеђа) (Слика 5);
• Туристичке информације (присутност, систематичност, квалитет, уређеност, одржаваност, понуда инфо тачака језгре и њених атракција у туристичко-информативној опреми);
Стационарна и угоститељска понуда (присутност, разноврсност, укључивање локалних карактеристика у понуду).
Комисија оцењује предности, слабости, могућности и опасности. Посећује
локално туристичко друштво и одговорне у општини и упознаје их са својим
ставовима, примедбама и предлозима. Тиме покушава допринети побољшању
стања културног наслеђа, као што се и очекује од невладине удруге која се
бави с тим питањима. 7.
У три године било је пријављених и оцењених 17 градских језгри, 9 »тршких« језгри и 28 сеоских језгри. Пет међу њима било је пријављених за оцењивање 2 пута:
• 2007–2008: 10 градских језгри (Идрија, Копер, Костањевица на Крки,
Љутомер, Музејско обмочје Сава на Јесеницах, Ормож, Севница, Словенске
Коњице, Вишња Гора, Војник) ин 14 сеоских језгри (Јесенов врт, Капеле, Ког,
Крижеча вас, Лока при Зиданем мосту, Плисковица, Родик, Рогачице, Велике
Лашче, Слатник при Жлебичу, Свечина, Шентјанж, Шмартно в Брдих, Видем);
• 2009: 3 градске језгре (Шкофја Лока, Камник, Жалец), 2 »тршке« језгре
(Мозирје, Лока при Зиданем мосту) ин 2 сеоске језгре (Сланчји врх, Долењске
Топлице);
• 2010: 4 градске језгре (Ново место, Љутомер, Идрија,Костањевица), 9 »тршких« језгри (Брасловче, Кобарид, Канал, Менгеш, Мотник, Церквењак, Солчава, Мозирје, Војник) ин 12 сеоских језгри (Грајска вас, Жупечја вас, Сланчји
врх, Гоче, Сенично, Вогље, Кокра, Цанкова, Липовци, Разкрижје, Шентјанж в
Савињски долини, Средња вас в Бохињу).
Све пријављене градске језгре културни су споменици. Међу њима три четвртине представљају најзначајнијуе словеначко културно наслеђе, са бројним
појединачно регистрираним објектима и подручјима културног наслеђа. Све
градске језгре, изузев Вишње горе, седишта су општина. Слично је и са »тршким« језграма. Разлог за пријаву, у највећем броју, јесте изведени захват на
важном градском објекту или комунално уређење главних градских амбијената, посебно ако су додати нови садржаји или су захвате изводила позната пројектантска имена (Слика 6). Код других је акценат на целовитом односу према
5th European Conference of Ministers responsible for the Cultural Heritage, Declaration on the role
of voluntary organisations in the field of cultural heritage, CE, Portorož, Slovenia, 6-7 April 2001
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језгри и наслеђу. Пријава трећих је израз жеље да се тек добију стручне упуте
за будућа уређења.

СЛИКЕ 5. И 6.

Код сеоских језгри је само половина регистрирана као насеобинско наслеђе. Неке имају само једину јединицу наслеђа (нпр. цркву). Пријава се по правилу односи на поједина побољшања, као што су обнова сеоске цркве и уређење околине, уређење еколошког отока, појилишта, извора или чесми, информацијских тачака, док су целовита уређења ретка. У селима је већ велика реткост очуван целовит историјски амбијент с већим бројем традиционалних објеката. Посебан је проблем скоро потпуна замена старих зграда новима због
њихове непопуларности и лошег стања и градња бројних нових зграда на новим локацијама као последица побољшане доступности већих градова због градње аутопутева, што све битно мења морфолошку слику села и његове језгре.
Остају само поједине зграде, као што су цркве, жупни дворови или старе школе. Нешто бројније су очуване старије зграде намењене пољопривреди, поготово дрвене (амбар, »козолец« – српски: сушара). Свој идентитет становници села не виде у очувању старог грађеног наслеђа него у (лакшем за руковање) колекционарству старих предмета, њиховом кориштењу за украшавање фасада
или постављању локалних сеоских и породичних збирки, у примени дрвета и
изради минијатурних симболичних зграда (»козолчки«), презентацији старих
кућних имена, оживљавању и манифестацијама старих обичаја (сајмови, фолклор), премештању дрвених зграда и направа (Слика 7). Тако је у Штајерској
популарно постављање »винских преша« на јавне сеоске просторе.
У 2008. години признања су додељена Словенским Коњицама и Свечини.
Словенске Коњице су биле убедљиве у свом позитивном односу према културном наслеђу. Град је паметном политиком лоцирања управних и опскрбних
функција и уређењем саобраћаја успео избећи клопци пражњења своје језгре,
која тиме остаје активан урбани простор и репрезентативни центар целог града и општине. Јавни је простор иновативно уређена (уличне изложбе, уређење
моторног саобраћаја – који се умирује али не и спречава, жива вода је очувана
као посебан квалитет простора) и посећена туристичка дестинација. Информатичка опрема традиционалних зграда посетиоцу приближава – поред карактеристика грађеног наслеђа – и социјалну историју појединих зграда и крајева.
Словенске Коњице су очувале квалитетан однос са својим културним пејзажем.
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СЛИКЕ 7. И 8.

Свечина је пак пример села које је већ пре десетак година, у време приступања Словеније Европској унији, уредило свој средишњи простор из средстава
ЦРП (»целовит развој подежеља – српски: села«) намењених за развој руралних
средина (Слика 8). Тиме је још пре грађевинске експанзије у последњим
годинама успело очувати стару морфолошку структуру села (замак, црква,
школа, жупни, културни и задружни дом) и у свесловеначком критеријуму је
један од ретко очуваних историјских амбијената сеоске средине. Традицију
виноградарства представља стари вински подрум, обновљен по стручним начелима заштите културног наслеђа, намењен за приредбе и приказе старих заната, повезаних са виноградарством; а учесницима у оближњој међународној
бициклистичкој стази уз Муру нуди квалитетан боравак понудом хране, ноћења и културних садржаја (а наслеђу опстанак).

СЛИКЕ 9. И 10.

У 2009. години признање за сеоску језгру није додељено, а за градскоу језгру дато је Шкофјој Локи. Њено градско језгро је већ више од десет година важан субјекат препознатљивости Словеније и своје квалитете је успело одржати
и надградити. Својим просторним концептом, релативно великим бројем обновљених зграда и ревитализираним околини примереним радиностима, занимљива је својим становницима и посетиоцима. Главном тргу санираном
пре тридесетак последњих година придружили су се обновљени шкофјелошки
замак, стара градска житница, Доњи трг (»Сподњи трг«) и нови мост за пеша352

ке преко кањона Соре (Слика 9). Посетиоцу је на располагању доста информација о појединим објектима и њиховим културно-историјским карактеристикама. Поглед на историјско језгро није поремећен неприкладним новим објектима. У изградњи је и обилазни пут, чиме ће се растеретити преинтензивни
транзитни саобраћај.
У 2010. години признања су додељена Љутомеру, Мозирју и Цанкови, скупа с посебним признањем Љубљани за уређење реке Љубљанице кроз градску
језгру. Стара градска језгра Љутомера оставља на посетиоца утисак складног
и уређеног околиша. Очито је да Љутомер цени своју историјску језгру, има
визију њене будућности и показује изразиту бригу јер је донео целовит план
уређења, израђен још у 80-тим. Последица оваквог односа јесте боље одржавање старих кућа, очување историјских амбијената, мањи број ексцесних захвата у простор, обнова културних споменика и боља социално-демографска слика. Неке новије зграде могу бити узор укључивања савремене архитектуре у
стара насеља. Последње достигнуће је сређен саобраћај и обновљен Главни
трг, који служи као простор за приредбе и градски живот. (Слика 10)
Становници Мозирја већ традиционално гаје висок ступањ осећаја припадности своме крају. Најновије достигнуће је целовито уређење старе »тршке«
језгре (слика 11). Једносмеран саобраћај одвија се кроз трг, док су паркирна
места лоцирана дуж коловозне површине. Велики део је намењен пешацима и
хортикултурном уређењу. Куће које обрубљују трг висински су усклађене, уређеност је изражена и у оградама вртова и самим вртовима. Поред трга налази
се мала сеоска тржница, а у залеђу обновљен културни дом. Скулптура на рундели пред тргом успомена је на средњовековне зидине. Поједене обновљене
традиционалне зграде доказују да је могуће старе куће прилагодити највишим
интересима савремене стамбене културе.

Слике 11. и 12.

Цанкова је село у Прекмурју, са 500 становника, и уједно средиште истоимене општине. Граничи се с Аустријом и део је »Крајинског парка Горичко«.
Старо сеоско језгро представља осредњи парком уређени простор на раскрсници путева око којег су разврстане значајне зграде (општина, школа, евангелистичка црква св. Јосипа, вртић, родна кућа др Августа Павла, кућа Воглер,
данас кафана – последње три су и културни споменици)(Слика 12). Поред фонтане с водоскоком, постављена је биста знаменитог домаћина. Цанкова је прво
место заслужила због амбициозног уређења и брижног одржавања средишњег
сеоског простора и културних споменика који доприносе његовом квалитету.
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У последње време у средишту Љубљане је подручје претежно намењено
пешацима обогаћено укључивањем реке Љубљанице у његов свакодневни ритам. Жива вода обогаћује урбани простор, даје му посебну чар и тако повећава
код људи жељу да доживљавају његове вредности. Уређивањем 4 км обала од
Шпице до новога моста, у радијусу Његошеве улице, постепеним повезивањем
оба брега с новим мостовима и уређењем и оживљавањем обалног простора и
зграда, постепено ће се ширити градски центар. Грађани ће добити занимљив
простор за дружење и уживање, а посетиоци ће обогатити своје импресије о
Љубљани из нових перспектива нивоа реке, нових мостова, пешачких стаза и
простора (Слика 13). Уједно је то и пример пажљивог допуњавања споменичкозаштићене регулације Љубљанице, креације архитекте Јожета Плечника.

СЛИКА 13.
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У пројекту, у коме суделују хиљаде појединаца, стотине друштава и све
словеначке општине, признања најбољим тешко се могу очекивати и веома су
значајна. Државна комисија за оцењивање је свесна да је избор најбољих
одговоран рад, јер резултати награђених представљају узор и инспирацију
другима. Због тога кроз награде комисија пропагира позитиван однос према
наслеђу и аутентичности, наслеђе као део заштите околиша, целовитост уређивања језгри и насеља, те право становника и посетилаца на наслеђе као осново културно право и тиме одговорност општина и власника да га осигурају.
Одговорност је велика поготово код избора сеоских језгри, јер би погрешан пример могао допринети дефинитивном уништењу преосталог културног наслеђа.
Убудуће се може очекивати још већи акценат на уређивању историјских
језгри свих врста, с обзиром на програме кандидата и победника општинских
избора у октобру 2010. и могућности финанцирања из европских средстава.
Пожељно би их било превасходноно усмерити у подручја где се може очекивати боље очување наслеђа.
Lenka MOLEK

Summary

TOURIST ASSOCIATION OF SLOVENIA

ASSESSMENT OF URBAN, TRADE AND VILLAGE CENTERS IN THE PROJECT
»MY COUNTRY – BEAUTIFUL AND HOSPITABLE«
Integral preservation of the built heritage approach, including the urban ensembles that
present a complex task, is constantly updated. In addition to the Amsterdam`s Declaration
and the Granada`s Convention, the new suggestions appear, based on the more recent orientations of the heritage significance for the society. Especially for civil society, and present a
permanent development for the space and tourism.
Such example of the involvement of novelties in everyday`s needs, especially in civil society, is the tourist project »MY COUNTRY – BEAUTIFUL AND HOSPITABLE« prepared by the Tourist Association of Slovenia, where I engaged as the member of national evaluation commission. It helped me the experience that I gained as a researcher in the field of urban ensembles
recovery, cultural tourism, and as government and conservation expert for the area of culture.
During the evaluation of the settlements and other tourist relevant facilities, it noticed the
progress of cultural heritage restoration, old town ensembles, squares and village centres
which became the special category and the subject of national competition.
This paper presents the starting points and the goals of the competition, as well as the
results of work at last three years. I believe that the results of the work, regardless created in
the sphere of civil society, -or maybe because of that – provide a useful feedback to formal
holders of the settlement heritage development. Also, for involvement of large number of people, media attention and social significance, having an important role in awakening the people
about the importance of the preservation of older units complexes and exchange of data, and
they are relevant for the visitors for better experiencing the beauty and the hospitability of the
country. They present a certain standard and model for those who opt to the development of
old ensembles, so the selection of the good ones is a significant and responsible assignment
carrying the message
Key words: Assessment of heritage, the new standards of heritage
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