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JАХОРИНA - КУЛТУРНИ ПРЕДИО
Резиме
Изнад стања су инстинкти, институције и машта!
(Никола Тесла)
Стање данас на "олимпијској љепотици," може се описати као стагнација, девастација и људски немар. Да ли је то посљедица недостатка ажурне и флексибилне просторнопланске документације, промјена визије и концепта у новим условима окружења или нешто треће? Евидентно је и јасно да се уочени видови "агресије" морају хитно рјешавати, али и одговорити на питања: "Како ствoрити услове за здрав и угодан
живот човјека на "олимпиској љепотици," те очувати и унаприједити стање природе? Да ли интегративна заштита као културни предио представља могуће рјешење?" Детаљна анализа стања открила је скривене потенцијале, уочен је повећан степен
изградње, који, нажалост, није у складу са капацитетом природе, тредиционалним вриједностима и регионалним особеностима. Рад је уочио циљане тачке, акценте у простору око којих се формирају микроцјелине, које су јасним слиједом укомпоноване у прихватљив модел – хуманијег живота. Тиме су усмјерене активности на интеграцији културне политике, стратегије и менаџмента, с циљем заштите природног, културно-историјског и духовног насљеђа Јахорине, а у оквиру планиране регионалне политике. Активирајући скривене потенцијале, понуђена су нова варијантна рјешења, која уважавају и афирмишу вриједности природног и културног насљеђа, амбијеталне цјелине,
користе стратешки положај Јахорине и могућности које нуде савремене тенденције.
Наша "школа градитељства" и младе колеге испунили су на тај начин своју обавезу да
унаприједе стање у културном предјелу и осигурају прихватљив развој "за сва времена."
Tрансформације су прилагођене новом времену, актуелним друштвено-економским условима и потребама и будућим перспективама. Циљ је анимирати и укључити све креативне и стручне снаге да дају допринос, предложе "свој програм" унапређења подручја. Аутори их позивају да "својим иницијативама", приједлозима, рјешењима, критикама, унаприједе понуђене визије и креације. Намјера аутора је укључити потенцијалне
инвеститоре да помогну у активирању и оптималном коришћењу територије културног
предјела, као изузетно вриједног и атрактивног простора. Преиспитујући досадашња
искуства и теоретска сазнања у Европи и свијету, настоје се процијенити битни стратешки елементи обнове "олимпијске љепотице." Новом визијом нуди се комфор и удобност у микроцјелинама, разних периода, са различитим интересима и категоријама,
добра доступност, повезаност, положај, али уз очување препознатљивљог идентитета
културног предјела "олимпијске љепотице" у слогану "Јахорина ме освјежава," уз свијест
о томе да Јахорина не смије постати велико градилиште, какве су тренутне тенденције.
Уз указивање на све упитније активности човјека у простору, стручној јавности се сугерише обнова покиданих веза људи и природе и људи између себе.
Кључне ријечи: културни предио, здрав живот, хармонија, стратегија

1.0. Увод
Овај рада жели анимирати и укључити све креативне снаге, да дају активан допринос, тј. предложе "свој програм" унапређења подручја Јахорине. Аутори их на овај начин позивају да иницијативама, приједлозима, рјешењима, критикама, унаприједе понуђени концепт. Потенцијалним инвеститорима се пружа прилика да правилном инвестицијом помогну у оптималном коришћењу територије културног предјела, овог изузетно вриједног и атрак1
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тивног простора. Преиспитујући досадашња искуства и теоретске спознаје у
Европи и свијету, извршена је процијена битних, стратешких елемента обнове
"олимпијске љепотице." Евидентно је да ниво услуга у угоститељству и туризму Српске није задовољавајући, тј. постоји потреба за хитним подизањем
услуга на виши ниво. То је битан услов за излазак на европско тржиште туристичких понуда. Законска рјешења у овој области требају осигурати стандарде и довести их у ниво европских и свјетских. Неопходно је израдити интегралне програме за развој туристичких капацитета. Почетни корак је актуелни
Мастер план за Јахорину. Ускладити треба понуду и потражњу, тј. израдити
студије улагања и исплативости ревитализације и изградње. То укључује и
понекад тешко процјењива дугорочна предвиђања у којем ће се правцу поједини сегменти котирати и развијати. Једна од новина коју је неопходно почети примјењивати и овој области јесте професионални менаджмент.
2.0. Анализа постојећег стања
Анализом постојећег стања истражена је: саобраћајна, садржајна и културна повезаност са центрима у окружењу, природни услови и смјештајни
капацитети. Циљ је уочавање проблема и недостатака, али и потенцијалних
ресурса, тј. „покретача“ даљег развоја. На овај начин одговарамо на питање:
Које промјене је условио људски фактор, може ли се затечено стање исправити и како? Водити треба рачуна да се при планској интервенцији не наруши природно окружење, тј. треба преиспита искористивост постојећих капацитета, уз минимално повећање коефицијента изграђености.
2.1. Саобраћајна, садржајна и културна повезаност
Јахорине има добру повезаност са локалним и региноалним центрима, и
то на нивоу саобраћаја, културе и садражаја. Преко Пала, од којих је удаљена
свега 15 km и Сарајева 30 km, ова планина је повезана копненим путем и са
центрима у региону. Удаљеност од Београда је 311 km, Загреба 441 km и Љубљане 580 km. Путем аеродромских терминала, доступна је потенцијалним туристима и ван граница Балканског полуострва.
Циљ интегративне заштите овог локалитета јесте очување и унапређење
природне и културне баштине комплекса као цјелине. Стога је императив будуће просторно-планске активности обогатити туристичку понуду ненарушавајући природни амбијент изграђеним структурама. Непосредна близина
локалног центара Пала и Града Сарајева, нуди значајне могућности повећања
туристичке понуде и садржаја планинског комплекса. Сарајево у понуди има
хотеле високе категорије, музеје, галерије, позоришта, те остале друштвене и
културне институције, који садржајно задовољавају потребе свих туриста.
Уочен је потенцијал, односно могућ правац развоја Општине Пале, која
као мањи и ближи град, може добити префикс туристички. Осим тога Општина Пале геополитички припада ентитету Републике Српске, као и `Јахорина, те је могућност повезивања и развоја олакшана на нивоу полотика,
планова, буџета. Осим тога као мањи град, намијењен туристичкој понуди,
омогућио би лакше сналажење туриста, него Сарајево.
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2.2. Природни услови
Планина је ограничена са свих страна воденим токовима: са сјевера Миљацком и Грабовицом (притока Праче), са југа Црном ријеком и Колуном, са
истока Корјеном, Вардом, Лисовачким потоком и Прачом и са запада Жељезницом. На Јахорини се такође јављају и извори Касидолске и Црне ријеке,
као и Бистрице и Паљанске Миљацке (слив Босне) и Праче и Колуне (слив
Дрине), као и низ врела: Тилавско вр., Вукелина вода, Годијево вр., вр. Бистрице, вр. Праче, Станско вр., и друга, а све захваљујући непропусном геолошком саставу (први слојеви су пјешчари, док су виши дијелови састављени од
кречњака и доломита). Масивни кречњак који је тектонски оштећен, тј. испуцао и изразито порозан, ту се јављају подземне воде. На Јахорини су у прошлости била глацијална језера (горске очи), која су временом ишчезла. То је
значајан недостатак овој планини за развој љетњег туризма. Велика предност
је свакако извор Бистрице, којим се водом снабдијева паљанска општина.
Што се тиче флоре, на висинама од 800 – 1.100м н. в. јављају се буково-јелове шуме на јужним и јелово-смрчеве шуме на сјеверним падинама; на висинама од 1.100 – 1.750 м.н.в. заступљене су четинарске шуме измјешане са
буквом и јавором; у највишим зонама од 1.600 – 1.916 м.н.в. су субпланинске
ливаде и рудине са мањим или већим групама клека и грмоликог растиња.
Посебан значај има јела са брадавичастом кором на Бистрици, висока 22м,
која је заштићена као природна ријеткост. Фауна Јахорине није довољно истражена, међутим засигурно је, са својим шумама и чистим водама, изванредно станиште бројним животињама. Јахорина располаже са око 12.500 хектара ловишта и има велики потенцијал за развој ловног туризма и спортскорекреативног лова и риболова.
Визуре са планине су, у зависности од морфологије, углавном широке и панорамске. Реперне тачке се визуелно не могу повезати, управо због конфигурације терена, али су саобраћајним токовима увезане у тзв. „ток атрактера“. Атрактери представљају визуелне пунктове, односно елементе оријентације у простору, гдје се, као изузетно прегледна, издваја улазна долина у комплекс Јахорине, која уједно представља потенцијални центар предметног подручја. Ток атрактера, укупне дужине око 6 км, представља интересантан
ток, који повезује микроцјелине различите висине и прегледности, тако да се
јављају и уске дубинске визуре кроз шумски предио, али и панорамске на отвореним сегментима. На Јахорини је уочено неколико различитих елемената
– амбијената:
• Амбијент раскршће
Чини општина Пале која у својој структури има доминантно раскршће које
представља центар радијалног ширења града. У типологији насеља издвајају
се породичне куће, некад дио викенд насеља, нови вишепородичне зграде
који формирају правилну блоковску мрежу централног дијела, као и нове мегаструктуре – тржни центри и универзитетски центар.
• Амбијент „Дворишта“
Представља остатке некадашњег викенд насеља, дјелимично обновљеног,
правилне парцелације уклопљене у морфологију терена (мања увала и шума).
Грађевине су мале амбијенталне вриједности.
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• Амбијент Рајска долина
Улазна долина у туристички комплекс Јахорине са хотелима насталим у
периоду Олимпијаде; пружа добру прегледност грађевина распоређених по
групама по околним узвишењима.
• Амбијент грм
Викенд насеље које се у току посљедње деценије нарочито раширило формирајући групацију „грм“ (груписане викендице/лишће око пута/гране).
• Амбијент Олимпија
Највиша зона Јахорине са малим коефицијентом изграђености (спратне
куће) и ски стазама.
• Амбијент „трансверзала“
Зона са хотелским комплексима који се нижу дуж главног уличног правца, тј. „трансверзале“; чине га пунктоналне микроцјелине: хотели на узвишењу (Вучко и Термаг и Бистрица и Јахорина), хотели у шуми (Кошута) и хотели
уз пут (Борд) уз које се јављају пратећи садржаји, бунгалови и викендице.
2.3. Смјештајни капацитети и постојећа саобраћајна мрежа
Постојећу изграђену структуру на планини чине претежно грађевине чија
је основна функција смјештај туриста. Смјештајни капацитети хотела чине
1/3 од укупног капацитета смјештаја на Јахорини, док 2/3 чине викенд-куће. Викенд насеља су грађена без јасне планске визије, са бројним накнадним
интервенцијама и значајним проширењем капацитета. Тиме је угрожен
постојећи концепт, али и капацитет инфраструктуре. Будући развој, посебно
интензивиран саобраћај, могао би да изазове велике проблеме. Саобраћај у
мировању-паркирање требало би се рјешавати неким новим концептима, какви постоје у већим свјетским центрима са великим потребама за паркинг
простор. Паркирање би се са аспекта заштите, требало ограничити на једну
површину на прилазу Јахорини и ту би се задржавало. Посјетиоци и туристи
би се од тог мјеста до смјештајних капацитета и скијалилишта превозили алтернативним интерним превозом. Превозна средства требају бити прикладна
и економична за планину, тј. мора бити испоштован еколошки фактор, у циљу заштите природне средине. За економске и хитне потребе, може се користити постојећа саобраћајна мрежа, која би се функционално прилагодила.
Висоравни Голе Јахорине покривају нагиби рељефа 15 – 45% што задовољава основни услов за афирмацију свих видова и дисциплина скијања. Распоред стаза највише одговара категорији почетника, којих има око 60 – 70%
са нагибима 10 – 20%. За просјечне скијаше има 2% стаза са одговарајућим
нагибом 20 – 25%, док је за одличне скијаше заступљеност стаза задовољавајућа са потребним нагибима 30 – 40%. Планина располаже међусобно повезаним скијашким стазама. Овај облик тренутно је највише намјењен скијашима, али дјелимично и туристима. Према анализама о степену коришћености
жичара, долази се до закључка да пословање жичара тренутно има изразито
сезонски карактер (зимска сезона). Промет путника скијаша и туриста жичарама директно зависи од дужине задржавање сњежног покривача, што је између новембра и маја. Развојем насеља и љетњег туризма пословање жичара
би се продужило на цијелу сезону.
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3.0. Мастер план
За потребе будућег развоја подручја Јахорине, Влада Републике Српске је
израдила стратешки документ, Мастер план.2 Овај амбициозан пројекат предвиђа Јахорину као одредиште за најатрактивније туристичке производе за
љето у југоисточној Европи, као и кандидатуру за Зимске олимпијске игре 2018.
Приједлози интервенција се дјелимично поклапају с анализама Мастер плана,
и то у дијелу који се односи на реконструкцију постојеће инфраструктуре и
супраструктуре, затим на увођење нових садржаја у зимском и љетном туризму. Различити ставови су евидентни у сегментима који се односе на нову изградњу, тј. проширење капацитета и коефицијенте изграђености, као и у
приједлозима који се односе на неадекватне садржаје за предметно подручје.
Циљ истраживања јесте скренути пажњу на Јахорину, као природну вриједност, тј. осигурати јој одржив развој, задржати особености културног предјела, са минималним интервенцијама у погледу нове изградње на планини.
4.0. Методологија унапређења простора
План афирмише три принципа, као препоруке за будући развој и изградњу на планини. То су: принцип еколошке свијести, принцип одрживог развоја
и принцип трансформације традиционалних градитељских искустава у
складу са савременим потребама.
2

У изради су учестововали: Hypo alpe-adria consultants, у сарадњи са Kohl & partner tourism
consultansy international i Horwath consulting, затим GEOS Consulting ZT-GmbH, TMC hotels &
resorts, Пројект а.д. и Еуромаркетинг. План садржи детаљне анализе предметног подручја и
упоредне анализе са конкурентним центрима у окружењу, на основу којих се дошло до приједлога за будући развој Јахорине.
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Транзиција, незаконита изградња и људски немар, имали су негативан
утицај на Јахорину. На планини има још подручја која су недоступна због
опасности од могућих мина. „Олимпијска љепотица“, има природне предиспозиције за развој многих грана туризма. Надморска висина, природно уравнотежени еколошки фактори и незагађена природа, уз богат биодиверзитет,
чист ваздух, сврстава је у сам врх капацитета за спортски, рекреатини и зимски туризам. Она нуди потенцијале за развој програма рехабилитације, припреме спортиста, планинарење, сакупљање љековитог биља, екотуризам, етнотуризам и др. Истраживањем су утврђени принципе, који би се требају уврстити у будуће планске активности:
- смањити и онемогућити доток издувних гасова и штетних материја,
- свести на најмању мјеру мијењање и уништавање постојећих екосистема (сјеча шуме, нови путеви, нова инфраструктура),
- значајно повећати употребу обновљивих и трајних извора енергије (сунце, вјетар, интегрисани системи, геотермална енергија и др.),
- направити програм уклањања материјала који угрожавају здравље,
- јасно прописати услове за шатиту културног предјела, природе и услова
публиковања,
- ускладити развој и просперитет здравог и еколошки прихватљивог туризма (нетакнута природа, или брижљиво његована природа, као фактори атрактивности туристичког мјеста).
Осим принципа „еколошке свијести“, уведен је и „принцип самоодрживости“. Сам појам самоодрживост је новијег датума и значи да садашње генерације треба да планирају и стварају себи одговарајући квалитет животне
средине, водећи рачуна о будућим генерацијама. Одрживост у архитектури
подразумјева стварање грађевина и насеља, која нуде здрав живот и повећан
конфор. (1) То укључује еколошки прихватљиве материјале, здраве технологије, заштиту природе, као и примјену обновљивих извора енергије енергетски
ефикасних система (активни и пасивни соларни системи, системи за искоришћавање енергије вјетра).3 Најбољи начин за потицање развоја ових система
јесте систем субвенционирања инсталације система, као што је случај у сусједним државама Европе. Други ефикасан начин искоришћавања обновљивих
извора енергије јесте енергија вјетра.4 У БиХ, као и у другим економски неразвијеним земљама тај вид улагања у инфраструктуру мање је популаран
због повећаних улагања у почетку изградње. Јахорина има потенцијал на југоисточним падинама за евентуално постављање вјетротурбина. Потребна су
исцрпна истраживања и израда студије за имплементације тих система – у виду појединачних вјетротурбина за индивидуалне кориснике и постављање вјетропарка.
Поред поменута два принципа, усвојен је и „принцип трансформације традиционалних градитељских искустава у складу са савременим потребама“. Народно градитељство, тј. неписана традиционална архитектура, остварила је
3

4
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Просјечна енергија сунца, која се може добити на површини земље је 1 kw/m2. Стварна вриједност зависи од положаја, климе, мјеста, конфигурације терена. Европа није на најпогоднијем мјесту за искориштавање енергије сунца, али упркос томе, ту се произведе највише овакве енергије.
Њемачка је лидер у свијету што се тиче производње енегије овим путем. Данска планира да за
кратко вријеме 50% посто енергије за домаћинства обезбиједи овим путем

значајан успјех. Нажалост, ова достигнућа се заборављају, губе у времену. (2)
Неопходно је анализирати је, утврдити непролазне вриједности и транспоновати их у складу са савременим потребама. За стамбене јединице, које се граде на подручју овог комплекса, најприхватљивији су природни материјали
камен и дрво. Поред еколошког момента, требамо искористити искуства градитеља, тј. користити материјале аутентичне на мјесту грађења, из природе
црпити поуке, а резултат је здрава, естетски вриједну и прихватљива грађевина. Коришћење дрвета, као основног материјала традиционалног градитељства условило је: стрм, четвороводан кров, прекривен шиндром, зидови од
облица, (обично неког отпорнијег четинарског дрвета), мали отвори, велике
стрехе, тријемови. Развијањем градитељских способности, дрвени зидови су
се почели штитити додавањем сокла од камена. Наведене принципе лако је
слиједити кориштењем материјала из окружења, опонашањем облика из
природе и прилагођавањем условима локације и климатским карактеристикама. Малобројне старе брвнаре иају брижљив однос према локацији, односно самом позиционирању куће, као и везивање више кућа у цјелину – заселак
– насеље. Традиционалне грађевине су лоциране управно на изохипсе, у завјетрини, близу природних извора, а опет на здравом сухом земљишту. Водило се рачуна о оријентацији и осунчању. (3) Њихова унутрашња организација
била је флексибилна, са огњиштем као центром окупљања. Ту нема „насилне“
архитектуре, све је подређено мјери човјека и окружења. Осим једноставности, допадљивости, економичности и осталих карактеристика, које су поменуте, будуће планско инвестирање у смјештајне капацитете на Јахорини требало би да резултира и препознатљивим особеним архитектонским изразом
прилагођеним културном предјелу. Усвајањем и комбиновањем поменутих
елемената пружа се могућности за разноврсност и креативност са једне стране, а са друге се добија препознатљив образац архитектуре на Јахорини.
5.0 Атлас потенцијала
Јахорина данас не живи током читаве године, тј. сви потенцијали, како
природни, тако и изграђени, нису адекватно искориштени. Циљ овог истраживања јесте заштитити и унаприједити постојеће садржаје и капацитете,
промовисати их у земљи и иностранству, те понудити нове видове еколошки
прихватљивог туризма који су погодни за активирање Јахорине. Том приликом треба имати у виду основне принципе екологије, биоклиматске архитектуре и тежити за праћењем свјетских стандарда у свим областима развоја овог
подручја. Јахорина је тренутно добро повезана са центрима у окружењу, а и
шире. Неопходно је ипак, омогућити јој још бољу повезаност и доступност, као
и осигурати њено квалитетно одржавање.
Живот у планини и на селу, у данашње вријеме није угодан, а нарочито не
атрактиван, неопходни су кораци у циљу афирмације ове врсте становања
(разне социјалне олакшице у склопу демографске политике). У развијеним земљама Европе тај вид живота је веома привлачан туристима из градских средина, јер им пружа релаксацију и један потпуно нови животни стил. Циљ
туристичког развоја на Јахорини, јесте да се на једном мјесту обједини што
више различитих садржаја и туристичких трендова, тј. да сваки потенцијални корисник може да пронађе себи адекватну активност. Активирати треба
расположиви потенцијал за развој различитих спортско-рекреативних садржаја, како зимских, тако и љетњих.
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Потребно је увести и неке нове активности и садржаје, које су у развијеним срединама стекле популарност и тражене су, а у нашем окружењу се још
нису афирмисале. Један од потенцијала јесте и упознавање корисника са
животом базираним на еколошким принципима, са животом у природи и у
складу са природом, затим организовање разних еко-кампова и радионица
са еко темама. Све садржаје је неопходно испратити са адекватном супраструктуром, тј. смјештајним капацитетима у складу са потражњом корисника, те се предвиђају капацитети од 5.000 кревета: 3.000 у хотелском и 2.000
у викенд кућама и бунгаловима. Обзиром да је маркетинг и промовисање Јахорине данас тек у повоју, потребно је увести нове стратегије и окупити
стручни тим за ову област који би се посветио управо стратешком промовисању Јахорине. Прије свега, мисли се на побољшање маркетинга кроз све
врсте медија (писане и електронске) у земљи и иностранству, затим увођење
нових видова промовисања кроз организоване скуове, пласирање брошура
о природним и изграђеним богатствима Јахорине, учешће на сајмовима туризма и пласирање аутентичних производа са Јахорине на тржиште. Основни
циљ даљег развоја треба да буде очување свих вриједности простора који чине његову особеност и препознатљивост, кроз положајно-природне карактеристике, етно идентитет, а прије свега, очуваност природног контекста
подручја, поштујући континуитете просторног развоја, принципе одрживог
развоја и поставке нове Атинске повеље.
6.0 Моделске опције
Моделске опције развоја Јахорине су још један методолошки инструмент
којим се преиспитују могућности развоја подручја кроз нове садржаје и нове
просторне односе, уз очување традиције овог простора, уз подизање атрактивности у смислу савремених трендова и потреба. Разматране су могућности
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линеарног, полицентричног и комбинованог модела развоја, примијењеног
на различите зоне комплекса Јахорина. Дакле, опције развојног плана су следеће: Модел Конак, Модел Веб, Модел Клупко, Модел Етно-еко село.

Модел Конак се формира уз уситњене структуре, односно викенд куће,
које се повезују на различите начине (терасе, пјацете, вртови,...). Овај модел је примјењив на постојеће викенд куће, које се повезују денивелисаним
терасама и које добијају нову регулацију, а поред њих предвиђа се и одређени број нових структура, ради задовољења будућих потреба. На тај начин би се у урбанистичком рјешењу појавиле групације појединачних кућа
везане заједничким „језгром“ у виду коначишта. Језгра би се формирала
кроз пјацете са услужним садржајима или стаклене баште у виду минипаркова. Сва физичка структура овог модела била би базирана на еколошким стандардима, са што већом примјеном биоклиматске архитектуре и
што већом искористивошћу природне енергије. Ово подразумијева унапређење постојеће инфраструктуре, посебно уличне расвјете и канализационе мреже, али и коришћење биоенергије.
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Модел Веб је модел који на Јахоруну уводи нови тренд и стил живота.
Формира се мрежним повезивањем реперних тачака око којих су груписане
различите функције. Овај модел захтијева интервенције на постојећој структури, уз које би се појавиле пратеће функције, којих тренутно има јако мало
или уопште нема. То подразумијева и увођење садржаја који би активирали
подручје и у љетњем периоду: спа, медитација, масажа, разни терапијски
програми у склопу спортске медицине, као и водени забавни парк са разним
активностима на води. Реперне тачке би представљали спа центри са групацијама павиљона за масажу, медитацију и опуштање, базена, затим ексклузивни хотели, као и мањи хотели са групацијама бунгалова или викенд кућа.

Модел Клупко се формира у односу на доминантни линеарни правац, обично саобраћајни ток (цеста или ски-стаза), око ког се у виду одмотаног клупка
нижу објекти, углавном смјештајног карактера. Овај модел се може примјенити на постојећим локацијама са хотелским комплексима и на локацијама
предвиђеним за даље ширење. Уз правце који ће повезивати иницијалне тачке, било да су у питању постојеће или новоизграђене грађевине, јављају се појединачне микроструктуре, чија ће се функција одређивати према потребама
микроцјелине. Као нови типови, поред постојећих, јављају се хотели највише
категорије са свим потребним садржајима, као и хостели за младе, уз које се
јављају и пабови и клубови, за нови вид забаве. Предвиђени су и дневни центри за бригу о дјеци, у складу са потреба савременог човјека.

Модел Етно – еко село се базира на формирању стамбеног насеља, насељеног у току читаве године, односно створеног од групације газдинстава која
живе од пољопривреде, сточарстав и занатства. У склопу газдинстава предвиђене су „гостинске куће“, за смјештај туриста који желе да истраже друга74

чији животни стил,тј. живот на селу и планини. Као дио села, јављају се магазе – трговине, занатски обрти, црква брвнара, чајџиница са биљног апотеком за продају аутентичних производа Јахорине, итд. Предуслов је свакако
омогућити заинтересованим потенцијалним мјештанима бенефиције које би
их привукле на овакав животни стил, кроз разне грантове и финансијске
подстицајне мјере.
7.0 Закључак
Примјеном принципа биоклиматске архитектуре, одрживости, користећи непролазне вриједности наслеђа и заштите културног предјела у раду је
предложен могућ концепт интервенције на олимпијској љепотици, корак по
корак. Концепт уважава капацитет природе, без намјере нарушавања њене
равнотеже, а то се постиже кориштењем обновљивих извора енергије. Примјена биоклиматских принципа на Јахорини наметнула се ауторима као примарни циљ будућег урбаног развоја. (4) Предметно подручје има велики потенцијал за искориштење сунчевог зрачења – соларне енергије, коју треба
правилно користити. Резултат истраживања јесте приједлог урбанистичког
плана уже зоне викенд-насеља са приједлогом типичних стамбених јединица
у три варијантна рјешења. Куће, пројектоване по принципима биоклиматске
архитектуре, имају за циљ да обезбиједе апсорпцију што веће количине
сунчеве енергије у хладним временским периодима, да је акумулирају и сведу
емисију CO2 на минимум. Предложена рјешења у правилу користе пасивне
системе, гдје читава кућа има фунцију колектора сунчеве енергије. Материјализација кућа је природним материјалима, камен и дрво, прилагођена клими
и култури предјела. (5) Термичка изолација је адекватна а троструко изолационо стакло се користи за застакљене површине(нискоенергетска и пасивна
кућа). Сама конструкција куће прати искуства традиционалних градитеља са
планинских поднебља, тј. обједињена принципијелна норма, утврђена на почетку истраживања. Допринос рада је сагледив у слогану "Јахорина ме освјежава и инспирише."
Abstrakt
„Olympic beauty“ is marked today with stagnation, devastation and human negligence. Those are the consequences of non- existance of accurate spatial plans, human indolence, as well as premature interventions (ad hoc solutions), which had changed plan’s
concept in a complex transitional circumstances. Noted forms of „agression“ require urgent interventions, as well as answers to the following questions: How to create conditions for healthy and comfortable human life in Jahorina, with preservation of nature? Is
integrative preservation of cultural landscape possible solution? This paper aims to reveal hidden potentials, with noting high construction ratio, inconsistent with nature capacity, traditional values and regional peculiarities, i.e. climate and culture. By activating targetted points in space and forming microunits arroud them, a model of humane
life is composed. New concept integrates cultural policy, strategy and management, preservs natural, cultural-historic and mental heritage of Jahorina. Due honor to values of
cultural landscape, a strategic emplacement and use of contemporary technologies are
being affirmed. Transformations are ajusted to nova days, current socio-economic conditions, human needs and vision of development. School of architecture and young collegues fullfilled their obligations, by improving cultural landscape’s condition and ensur75

ing sustainable evelopment acceptable „for all times“. Contribution is visible in comfort
and commodity of microunits, good accessability and connection, as well as preservation
of cultural landscape identity with slogan „Jahorina refreshes and inspires me“.
Key words: cultural landscape, healthy life, housing, harmony, strategy
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