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Raziskovalni program Trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja je  
zasnovan kot izhodišče za razvoj znanstvenih temeljev interdisciplinarnega pristopa 
k celovitemu urejanju in oblikovanju bivalnega okolja in za vzporedni razvoj 
kvalitetne vzgoje strokovnjakov. Povzetek temeljnih vsebin torej zajema razvoj 
stroke; posebne teoretične in metodološke raziskave različnih stopenj občutljivosti 
prostorskih območij ter aplikativne raziskave s področij arhitekture, urbanizma in 
oblikovanja, dolga leta deficitarnim področjem znanosti, predvsem, ko gre za  
upoštevanje specifik najbolj občutljivih prostorov.

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani povezuje delo programske skupine z 
delom v mednarodnih projektih, ki sledijo izhodišču direktive EU o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij (2005/36/ES) glede zadev javnega interesa: arhitekturnega 
oblikovanja, kakovosti zgradb, njihove usklajenosti z okoljem, spoštovanja naravne 
in mestne krajine ter javne in zasebne dediščine. Študijsko leto 2009/2010 je 
prelomno z vidika povezovanja znanstvenoraziskovalnega s pedagoškim in  
umetniškim delom na področju arhitekture, saj uvaja novi, mednarodno odprti in 
povezani doktorski študij arhitekture. V njem so združene teme arhitekturne teorije 
in kritike, likovno-digitalne teorije in metodologije, urbanistična teorija in  
metodologija ter teorije projektiranja in tehničnih aplikacij v arhitekturi. 
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Monografija o avtohtoni slovenski arhitekturi

1.     Znanstvena monografija (serija monografij 2009-2013):
Vernakularna arhitektura Slovenije je zasnovana kot serija znanstvenih monografij o 
avtohtoni slovenski arhitekturi. V letu 2010 je izšla druga knjiga, ki zajema osrednjo 
Slovenijo.

2.Nova znanja o trajnostni naravnanosti slovenske arhitekture:
Proučevanje avtohtone slovenske arhitekture predstavlja bistveno izhodišče za 
razvoj sodovne arhitketurne teorije in metodologije, ki temelji na načelih 
trajnostnega razvoja. Pri tem so upoštevane vse dimenzije trajnostne arhitekture, 
osrednja pa je kulturna dimenzija trajnostnega prostorskega razvoja. 
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