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karta 1: razmestitev pozidave 

1. UVOD

Območje krajinskega parka Strunjan je nedvomno eno najbolje ohranjenih 
območij naše obale, ki jo pesti visoka stopnja stihijske razpršene gradnje v 
priobalnem pasu in močnega pešanja, če ne kar postopne razgradnje 
mreže zgodovinskih naselij.  Gre za dvojni problem, ki se medsebojno pod-
pira saj se tako ne zgublja samo kulturna dediščina, temveč hkrati uničuje 
tudi kulturna krajina in naravne vrednote, kar celotni pokrajini zmanjšuje 
privlačnost, še več, tudi vrednost, ne samo v turističnem smislu. 
Zato je celovita obravnava tega območja, ki bo zajezila stihijsko gradnjo in 
ohranjala kulturne in naravne vrednote, hkrati pa prebivalcem omogočala 
sodoben način življenja, ki ne bo v nasprotju s tradicijo, zelo  pomembna za 
to področje posebej in hkrati za vso slovensko Istro. Po načelih trajnostnega 
razvoja in kulturnega turizma je potrebno pripraviti tak program in načrt 
razvoja, da bo vsak nadaljni prostorski poseg preprečeval stihijo in večal 
vrednost kulturne in naravne krajine. To pa pomeni, da je treba prepoznati 
spregledane prostorske kvalitete, analizirati in reševati nakopičene prob-
leme in pripraviti predloge za sonaraven prostorski razvoj.
V skladu z najnovejšimi in trajnimi spoznanji stroke (fenomenologija čutov - 
Pallasmaa) in (kritični regionalizem – Frampton) in razvito lastno prostorsko 
metodologijo (Sporočila prostora, ARCHE arheologija - arhitektura Rožič, 
Pleterski, Likar, Ostan, Štular, založba ZRC SAZU, Ljubljana 2008) smo v prvi 
fazi projekta analizirali konkretni prostor in pripravili izhodišča za nadaljne 
delo.  Upoštevali bomo priporočila in smernice strokovnjakov pooblaščenih 
institucij in želje in mnenja prebivalcev, ki smo jih pridobili na sestankih in 
delavnici (Swot analiza).  

UVOD  1



AKTIVNOSTI  2

2. AKTIVNOSTI

1.  marec, april, maj: analiza in raziskava prostora, sestanki in pogovori s 
prebivalci
2.  junij, julij, avg.:  priprava celovitega prostorskega modela in preverjanje 
lokacij in rešitev
3.  sept., okt. nov. dec.:podrobna obdelava rešitev, preverjanja s stroko-
vnjaki in prebivalci  

1. V skladu z našo metodologijo prostorskega načrtovanja, ki smo jo razvili 
skozi različne arhitekturno urbanistične delavnice, smo prostor najprej 
strokovno pregledali in evidentirali ključne probleme in glavne potenciale.  
Na terenu smo raziskali prostorske principe: umeščenost hiš, strukturiranje 
naselja in usmerjenost cest, poti ter steza. Ugotovili smo, da se stara cesta 
pred naseljem  v ključnih predelih naravna na glavno dominanto širšega 
prostora silhueto piranske cerkve. Glavna ulica naselja pa je usmerjena na 
vrhova hribov na obeh straneh. Ostale poti v skladu s staro modrostjo 
umeščanja v prostor sledijo ključnim prostorskim naravnim in kulturnim domi-
nantam. Tudi sprehajalne steze so speljane tako, da se odpirajo na izjemne 
naravne in kulturne posebnosti prostora.    
Na začetni predstavitvi projekta strokovnjakom in prebivalcem smo pred-
stavili te večinoma prezrte vrednote prostora in kulturne krajine ter nakazali 
in preverili vizijo naših rešitev.
2. Po strokovni obdelavi začetnih podatkov in pregledu prostora smo se 
odločili,  da priporavimo prostorski računalniški model 3D, ker je območje 
dovolj majhno, da se ga da zajeti in dovolj veliko, da predstavlja v sebi 
zaokroženo prostorsko enoto.  Z računalniškim modelom, ki je zahteval velik 
časovni vložek, želimo poenotiti raznoroden prikaz številnih režimov, ki so 
velikokrat medseboj neusklajeni, kar je posledica sektorskega reševanja 
prostorskih problemov. Z vsestransko uporabnim modelom želimo pokazati, 
kako nam sodobna tehnologija omogoča, da se del in celota prostora 
povežeta in se ne samo približamo, temveč nadgradimo tisto večplastnost 
in preglednost prostora, ki so jo v sebi vsaj v zametku že nosili franciscejski 
katastri.
3. Po izboru ključnih lokacij smo se osredotočili na podrobnejšo obdelavo 
prostorskih rešitev zgodovinskega jedra Strunjana in izdelavo smernic za 
prostorski razvoj kulturne krajine ter območje term Krka. Osnovna ideja naše 
rešitve je, da se z omogočanjem urbanega razvoja naselja, z zgostitvijo in 
usklajenim širjenjem jedra zmanjša graditeljski pritisk na kulturno krajino in s 
tem prepreči razrast razpršene gradnje v zaledju. Prostor obravnavamo v 
skadu z načeli celovite prenove in trajnostnega razvoja. Območje Term 
Krka, ki ima  izjemno strateško lego in velik turistični potencial z našimi pred-
logi približamo sonaravnemu , kulturnemu in zdraviliškemu turizmu, tako da 
ohranjamo Mihevčeve bungalove v parku   v novih načrtih predvidene 
bloke, pa spremenimo v terasasto vrtno in parkovno strukturo, ki svoj navdih 
zajema iz mediteranskega okolja. Pri celoviti ureditvi prometa predlagamo 
boljše vzdrževanje obstoječe mreže cest in poti, nakažemo možnost enos-
merne krožne povezave mimo cerkve Marijinega Prikazovanja in dolino 
Borgola. Predlagamo, da gre glavna kolesarska pot (poleg Parancane) iz 
Izole v Piran preko narodnega parka in del te poti vzpostavimo tudi kot 
notranjo krožno kolesarsko pot, katere del je hkrati glavna kolesarska pot iz 
Izole do Pirana.  Na podlagi obstoječih poti speljemo mrežo  sprehajalnih 
poti z razglednimi točkami in počivališči na dobro izbranih ključnih mestih. 

območje stanovanj

območje centralnih dejavnosti

območje centralnih dejavnosti in stanovanj

območje centralnih dejavnosti in zelenih površin

območje centralnih dejavnosti in varovani gozd

območje za proizvodne dejavnosti

območje za promet in zveze

območje za komunalo in energetiko

območje zelenih površin

območje pokopališč

območje kmetijskih zemljišč. 1.kat

območje kmetijskih zemljišč. 2.kat

varovani gozd

vodne površine

razpršena gradnja

karta 2: namenske rabe območja
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karta 3: zelene površine

3. UREDITVE

a. Vzpostaviti je treba vzajemno delovanje treh ključnih stebrov in akterjev 
prostora (seveda z vsemi ostalimi), ki se medsebojno prepletajo in pod-
pirajo:  

- prebivalci in gosti:  naselje Strunjan  in posestva v okolici (Občina, KS, 
društva, športna in druga združenja...) 
- Strunjanski park, - predstavitev in ureditev  prostora, izobraževanje in 
ozaveščanje, 
- Terme Krka – zdravljenje, kulturni in trajnostni  doživljajski turizem
(Novo informacijsko središče parka povezati z upravnimi in kulturnimi pros-
tori KS –sinergija na vseh ravneh)

b. urbanistična ureditev naselja: 

- celovito prenovo in ureditev jedra zgodovinskega naselja (variantne 
rešitve urbane zasnove)
- celovita prometna ureditev (omrežje cest in poti s parkirišči)  vključno s 
pomorskim prometom   
- rast strnjenega naselja v skladu z demografskimi analizami in regu-
liranim priseljevanjem
- arhitekturno prenovo razpršene gradnje v zaledju (variantne rešitve 
konkretnih posestev) 
- omejitev nadaljne stihijske gradnje v jedru in v zaledju

c.  Krajinski park Strunjan:
ima pomembno vlogo pri predstavljanju, ozaveščanju in izobraževanju o 
prepoznanih in spregledanih vrednotah kulturne in naravne dediščine tega 
prostora,  z jasno vizijo, najsodobnejšimi znanji in prepoznanjem nove para-
digme, ki povezuje naravno in kulturno bi  lahko bistveno pripomogel pri 
nastavljanju in  usmerjanju sonaravnega razvoja in usklajevanju stvarnih 
interesov v prostoru. 
Nalogo razumemo kot oblikovanje stvarnih urbanističnih vzvodov, ki na 
enem najlepših prostorov slovenske  obale omogočijo usklajen in 
harmoničen prostorski razvoj, ki ne bo samo trajnosten, temveč zares trajen.

Priprava celovitega prostorskega modela območja:

Območje je dovolj majhno da lahko pripravimo celoviti prostorski model 
območja, ki  omogoča, da obstoječe prostorske danosti, naravne in 
kulturne potenciale prostora obravnavamo celovito in v stalni medsebojni 
odvisnosti in preverljivosti. 
Model omogoča vnos podatkov po ločenih plasteh:
- naselitvena območja, naselje, zaselke in razpršeno poselitev
- prometno mrežo, regionalno cesto, občinsko mrežo, poti in spreha-
jalne steze
- naravno in kulturno dediščino 
- predvidene posege
- prostorske režime
 



območje središča Strunjana

območje Term Krka

N
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pristan postajališče

opremljen pomol

drča

javna površina - trg

poslovno trgovinski objekt
26x8m, P+1+M, 630m2

poslovno trgovinski objekt
26x8m, P+1+M, 630m2

objekt za kulturne in druge družbene dejavnosti
20x14m, P+1+M, 840m2

poslovno  stanovanjski objekt
P+2, 900m 2

poslovno  stanovanjski objekt
P+2, 320m 2

dva večstanovanjska objekta
P+2, 420m2

Zgodovinsko jedro Strunjana

Predlagamo, da se bodoče prostorske pritiske rešuje tako, da se 
urbanistično okrepi zametek zgodovinskega jedra, ki že ima zgoščene 
nekatere ključne funkcije naselja (gostilna, trgovina, vrtec, sedež krajevne 
skupnosti...), kjer se s premišljeno in prostorsko občutljivo umeščeno  dozi-
davo lahko poudari njegov urbani značaj. 

1. Faza 
V območju sedaj odprtega parkirišča, ki je ves čas pod udarom hrupa z 
regionalne ceste, predvidimo strnjeno pozidavo ob cesti, ki bo zmanjšala 
hrup in hkrati zaokrožila glavni trg. V pritličju bi poleg pokrite stebriščna 
pasaže namenili prostor za lokale in poslovno dejavnost, v nadstropju in v 
mansardi pa stanovanja. Na osrednjem mestu trga bi namestili tudi 
večnamenski objekt, v katerem bi bil lahko info center ( turizem in park), 
stalna razstava parka  in predstavitev naravne in kulturne dediščine, 
dvorana, ki bi delovala za potrebe parka in krajevne skupnosti, prostori 
parka in krajevne skupnosti ter prostori za lokalna društva. 
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dva večstanovanjska objekta
P+2, 420m2

poslovno  stanovanjski objekt
P+2, 320m2

poslovno  stanovanjski objekt
P+2, 900m2

poslovno trgovinski objekt
26x8m, P+1+M, 630m2

dva objekta

objekt za kulturne in druge družbene dejavnosti
20x14m, P+1+M, 840m2

16 parkirinih mest
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obstoječi potek kanala

2. Faza: 
Na podlagi demografskih podatkov in stvarnih potreb, bi bilo v nadalje-
vanju možno v sodelovanju z lastniki urbanistično zgostiti obstoječo pozi-
davo v strnjeni obliki v nadaljevanju o
bstoječe ulice na zahodni strani naselja in v enakih gabaritih kot so 
obstoječe hiše. Tako bi na obodu ob cestah dobili enakomerno strukturiran 
prostorski klin, ki ima znotraj vrtove, po svoji podobi pa spominja na Piran in 
ostala istrska naselja

3. Faza
Prostorsko smo preverili umestitev po vzoru starih mandračev urejene 
marine v rahlo razširjenem kanalu Roje, ki bi lepo in mehko povezala  oba 
dela Strunjana in hkrati pomagala pri razvoju kulturnega turizma. V 
predahu med naseljema bi vertikalni raster jamborov ob horizontalah solin 
iz perspektive regionalne ceste lepo poudaril primorski značaj pokrajine, še 
več voda v  osrčju naselja, bi v Stunjanu okrepila morski pečat.  Če bi bil 
mandrač namenjen tudi jadrnicam, bi morali poglobiti kanal in dva mos-
tova spremeniti v dvižna. 
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Območje Term  Krka

Glede na predvidene potrebe prostorske širitve, ki smo jo razbrali iz osnutka 
OPPN Terme Krka za to območje, predlagamo izrazito sonaraven in 
trajnostni pristop, ki upošteva in vključuje vse naravne in kulturne vrednote 
prostora. 

Ohranijo naj se Mihevčeve vrstne hišice, ki predstavljajo moderno arhitek-
turno kvaliteto s posluhom za lokalno tradicijo. Hišice z obilo naravnega 
kamna, konzolnimi stopnišči in terasami so sonaravno zraščene z drevesi, 
tako da so že integralen del parka pod hotelskim kompleksom. Vidi se, da 
jih tudi gosti z veseljem naseljujejo, predstavljajo posebno kvaliteto 
prebivanja v parku. 

Predlagamo da se v OPPN predvidena blokovska struktura, ki je del zasta-
relega koncepta »kasarniškega turizma«  preoblikuje tako, da na območje 
obstoječih terasastih parkirišč na severnem delu območja, namestimo cen-
tralno podzemno garažo, ki bi lahko poleg kapacitet Term pokrivala tudi 
plažo, ki je tudi v upravljanju Krke. Nad njo pa naj se po vzoru istrskih teras 
zgradi terasasto oblikovano stavbov, ki  je s svojimi vrtovi in zelenjem 
nadgrajuje park in je po svoji pojavnosti nekje vmes med arhitekturo in 
kulturno krajino. Tudi za obstoječim hotelskim kompleksom, ki bi ga bilo 
treba celovito prenoviti,  se v dogoročni perspektivi razvoja lahko namesti 
podoben namestiveni objekt. 
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garažna hiša
klet 1 in klet 2
5000m2
200 parkirnih mest
dostop v park

depandansa
P+2
5600m2
220 postelj

SPA center, nastanitveni apartmaji
klet
SPA 1500m 2  in apartmaji 400m 2
25 postelj

depandansa
P+1
1100m2 
90 postelj

mala depandansa
P+2
800m2
40 postelj

gostinski objekt
P+1
600m2
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 PROMET IN SMERNICE ZA RAZPRŠENO GRADNJO  4.3

karta 4: promet in sprehajalne poti

ceste za motoriziran promet

panoramska kolesarska pot

sprehajalne poti

Promet

Promet in mirujoči promet je treba reševati celovito. Avtocestna povezava 
med Izolo in Lucijo bo v večji meri zmanjšala tranzitni promet na obstoječi 
regionalki in izboljšala pogoje v naselju.  Tudi pri reševanju posameznih 
delov prometnic je treba upoštevati celotno mrežo cest, poti in steza. Predl-
agamo, da se na novopredvidenem trgu sredi naselja Strunjan poleti 
mirujoči promet umakne, da trg lahko živi, zato predvidimo parkirišča za 
avtobuse in osebne avtomobile za kulturnim centrom. 
Na območju kopališča in Term Krka predlagamo večjo garažno hišo pod 
obstoječimi parkirišči, ki bo zadostila potrebam prometa za terme in plažo. 
Ko bo zgrajena se obstoječe parkirišče na obali lahko umakne in prostor 
spremeni v sprehajalni in tematski park, ki bo na poseben način približal 
obalo zaščitene Stjuže in pomenil prevoj med zavarovanim območjem in 
kopališčem in zdraviliščem. 
Poseben problem je mirujoči promet v konicah ob prireditvah (Praznik kaki-
jev, Povežimo soline, Strunjanska procesija...) Predlagamo, da se zaenkrat 
mesto najbolj obiskane prireditve Praznik kakijev ne menja, ker so ljudje 
vajeni okolja neposredno ob morju. Zaradi bližine zavarovane Stjuže, naj se 
v času prireditve bolje zavaruje mejo med parkiriščem in naravnim 
spomenikom.  Po odprtju velike garažne hiše se znotraj novonastalega 
parka lahko uredi  odprt večnamenski prireditveni prostor, ki omogoča 
različne koncerte, letni kino... in tudi postavitev šotora ob večjih prireditvah.

Smernice za razpršeno gradnjo in kulturno krajino v zaledju

Kulturna krajina je v Strunjanu že preveč pozidana, tako, da se proces 
razpršene gradnje v krajinskem  parku pa tudi širše na Obali  ne sme 
nadaljevati. Prav zato zavestno odpremo možnost urbano regulirane pozi-
dave ob zgodovinskem jedru Strunjana. Ključni problem Slovenske Istre je 
prevelika obremenjenost z razpršeno gradnjo ob hkratnem slabem stanju 
kulturne dediščine in pešanju zgodovinskih jeder istrskih vasi, kar je pos-
ledica prekinjene kontinuitete in napačne prostorske paradigme. V interesu 
razvoja turizma nasploh in kulturnega ter sonaravnega še posebej je, da se 
urbani razvoj usmeri v celovito prenovo zgodovinskih jeder in s podobno 
modrostjo prostorskega umeščanja v logično nadaljevanje poselitve na 
obrobju. S stihijskimi procesi nereguliranih novogradenj pa se nikakor ne 
sme več posegati v kulturno krajino.         
 
Stare hiše je treba obnoviti v skladu z načeli celovite prenove, obstoječe 
prizidke je treba približati pricipom harmoničnega prostorskega 
umeščanja, novih prizidkov in objektov razen izjemoma ni dovoljeno graditi. 
 
Vsak primer je treba obravnavati posebej in upoštevati strokovno znanje, 
da bo vsak nadaljni korak bistveno izboljšal situacijo. 
      



pozicija 1

pozicija 2

pozicija 3

pozicija 4

pozicija 5

Sprehajalne poti

Celotno območje krajinskega parka povezujejo izjemno privlačne sprehajalne poti na katerih se obiskovalcu odpirajo posebni 
pogledi preko prepadnega fliša na morje ter na naravne in kulturne vrednote pokrajine. Mednarodna pešpot Alpe Adria trail, ki 
se začne v avstrijskih Alpah in gre skozi Soško dolino se zaključi v Miljah pri Trstu. Zelo dobro bi bilo nadaljevati to pot preko sloven-
ske Istre (koordinator v Sloveniji STO) Predlagamo, da se mreža sprehajalnih poti naveže na osrednjo pešpot skozi park, tako da se 
ne zaključi v točki, temveč v mreži poti, ki bodo po svoji atraktivnosti pika na i. Sprehajalne poti imajo svojo mrežo razglednih točk 
in počivališč na posebej izbranih mestih. Pomembno je, da mreža obstoječih steza na naraven način poveže ključna mesta 
parka, naselje, terme, romarsko cerkev, turistične kmetije, soline, plaže, flišne prepade, križ, megalit... Pot je brez večjih posegov 
treba urediti sonaravno, ograje iz naravnih materialov (les), stopnice na poti preko strmega fliša naj bodo iz flišnega peščenjaka. 
Informacijske in usmerjevalne table naj bodo vključene v počivališča in čimmanj moteče vpete v  naravno okolje. 

S pravilnim oblikovanjem, lahko postanejo orientacijske in informacijske točke, ki nosijo v sebi zgoščeno vsebino konkretne lokacije 
(geologija, arheologija, etnologija, arhitektura, kulturna krajina, zgodovina, lokalne zgodbe...).    
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prostorska dominanta

informacijska tabla - pot naprej... informacijska tabla - pot prej...

informacijska tabla - kraj z okolico

uokvirjena smer pogleda

informacijska tabla

ležalnik z razgledom na vas

klop 
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POZICIJA 1  4.5



POZICIJA 2,3  4.5

Razgledne točke in počivališča

S pravilnim oblikovanjem, lahko postanejo orientacijske in informacijske točke, ki nosijo v sebi zgoščeno 
vsebino konkretne lokacije (geologija, biologija, arheologija, etnologija, arhitektura, kulturna krajina, zgo-
dovina, lokalne zgodbe...) najboljša mesta za oddih in počitek.  V skladu z najsodobnejšimi spoznanji  
psiholoških in prostorskih strok ter mojstrskim izročilom tradicionalnega umeščanja v prostor dodamo nekaj 
pomembnih prvin, ki na nevsiljiv način dopolnjujejo doživetje naravih in kulturnih vrednot na poti.  
            Osnovna načela oblikovanja točk
- oblikovanje  naj podpira celovito doživetje z vsemi čuti
- umeriti celotno postavitev z značajem in posebnostmi kraja 
- upoštevati lokalno tipologijo in kulturno tradicijo   
- uporaba naravnih materialov, po možnosti iz lokalnega okolja
- čimmanj poseči v tla, poudarek je na strukturi med zemljo in nebom 
- čimveč informacij vgraditi že v samo obliko in način postavitve
- vsaka točka naj bo privlačna, tako da omogoči oddih in navdih 

V skladu z načeli kulturnega in doživljajskega turizma predlagamo, da vsaka izbrana točka že s svojo 
obliko ( FORMA = INFORMACIJA) in postavitvijo (FORMACIJA = ORIENTACIJA) dopolnjuje doživetje in 
običajno posredovane informacije.  Informacijska točka je povezana s počivališčem in klopmi, le te pa s 
celoto pokrajine.  Le tako pogled z mesta lahko postane vpogled (SITE/ INSIGHT) 
Predlog oblikovanja
Nekatere ključne razgledne točke imajo vertikalni poudarek  (dominanto) z informacijskimi tablami 
navznoter (ravno obratno kot v »vizualnem marketingu«), ki je v prostor postavljen premišljeno, zato je 
dobro opazen, prepoznaven vendar nevsiljiv. Gre za enoten okvir, ki predstavlja  na razširjenem delu vrata 
in hkrati na zoženem delu okno.  V »špaletah«,  na notranjem delu okvirja so tri informacijske table – triptih, 
prav to troje v enem je pomembno, in ne samo zaradi treh razsežnosti prostora.  Navpična tabla na eni 
strani opisuje en del  poti, navpična na drugi strani drugi del poti (ZAČETEK ali KONEC), po možnosti v smeri,  
kjer se pot nadaljuje (POT PREJ in POT NAPREJ, pot navzdol in pot navzgor je ena in ista). Na informacijski 
tabli, ki stoji poševno, je opisano mesto,  na katerem se nahajamo, okno v isti smeri kaže ključno kulturno 
ali naravno vrednoto ( vrh gore ali hriba, sedlo, dno doline, vas, cerkev, drevo...., skratka ključni poudarek 
in bistveno sestavino tega prostora (to nam omogoča, da  npr.: uokvirjen pogled na vas, lahko dopolnimo 
s staro fotografijo vasi, ki pokaže odnos med starim in novim; pogled na vrh gore, lahko dopolnimo s staro 
sliko, ki pokaže razliko v vegetaciji... ne samo prostorski tudi časovni »diferencial«). Okvir je tako razmakn-
jen, da sočasno lahko berejo table posamezniki, pari in skupine.  Vsaka vstopna in izstopna točka ima ob 
sebi integrirano tudi posebej oblikovano počivališče. 
Počivališče  je lahko zasnovano kot  integralen del informacijske točke ali pa stoji prosto v prostoru.  V 
trenutku sprostive in počitka človek lahko ne le gleda, temveč ugleda,  zato je sprostitev bistveni  del pros-
torskega doživljanja (kontemplacija tukaj in sedaj, doživljajski turizem).  Počivališče je umerjeno na spros-
titev in hkrati umeščeno  tako, da je že smer postavitve naravnana na bistvene poudarke v pokrajini. Na 
prvi, rahlo razširjeni letvi  je puščica in v les vgraviran napis vrha gore ali hriba, sedla ali dna doline... kaže 
tja, kamor  je klop usmerjena in umerjena. Počivališče upošteva razglede, orientacijo in osončenje.  Proti 
jugu (od JV do JZ) se, če je teren primeren, lahko razširi in opremi z nasloni, kar omogoča daljši in udobnejši 
počitek na soncu. Izčiščena oblika jeprivlačna že sama na sebi, hkrati pa je prav ta forma tudi informacija 
o pokrajini, ki je uglašena z vsemi ključnimi poudarki med horizontom in mestom opazovanja.  V njej je zapis 
celote, je nekakšen prostorski kristal, ki se šele skozi doživetje raztopi in tako prostor tudi zares doživi.  Obliko-
vanje informacijskih okvirjev in klopi je poenoteno, tako  da urejeno celoto takoj tudi od daleč 
prepoznamo. Strukture so si podobne, ne pa enake, Vsaka razlika je zato tudi bolj očitna, saj prav razlika 
nosi dodaten pomen. kakor v tradicionalni arhitekturi, kjer ni enakih hiš, kakor v naravi, kjer ni enakih 
pokrajin niti bitij.  Z uglasitvijo teh razlik lahko oddih postane resničen navdih (ASPIRATION /INSPIRATION).  
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