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Orodja za usmerjanje in nadzor urbanih 
oblik so natančno določena v veljavni 
slovenski zakonodaji o prostorskem na‑
črtovanju. Vendar pa jih, kot opažamo, 
večinoma redko uspešno udejanjamo v 
načrtovanju bivalnega okolja. Vzrokov 
je gotovo veliko, od političnih do eko‑
nomskih, med njimi sta tudi slabo razu‑
mevanje zakonskih določil in nestrokov‑
nost. Zato se je v slovenski načrtovalski 
praksi že dolgo kazala potreba po tem, 
da je treba podrobneje določiti vplive 
oblikovalskih meril na razvoj fizičnih 
struktur in ugotoviti, katere elemente 
razvoja fizičnih struktur bi morali z vidi‑
ka varovanja podobe mesta in posame‑
znih vrednot lokalnega urbanega okolja 
usmerjati in nadzorovati. To je danes še 
posebej pomembno, ker v skladu s para‑
digmo trajnostnega razvoja načrtujemo 
predvsem rast naselij »navznoter« – v 
obstoječe urbano tkivo –, kot so posegi 
dograditve, prenove in  (re)urbanizacije 
obstoječih stavbnih zemljišč.

Kaliopa Dimitrovska Andrews v mono‑
grafiji na podlagi proučevanja planerske 
zakonodaje v državah z razvito tržno 
ekonomijo in poglobljene interdisci‑
plinarne razprave o estetiki grajenega 
okolja opredeljuje osnovna urbanistič‑
nooblikovalska merila, ki so pomembna 
za estetski razvoj mesta. Avtorica razvije 
metodološko ogrodje za usmerjanje in 
ocenjevanje kakovosti urbanističnega 
oblikovanja in ekonomske učinkovito‑
sti prostorskih načrtov. Urbanističnoo‑
blikovalska merila razvrsti glede na vlo‑

go, ki jo imajo na posameznih ravneh 
planiranja (splošni in lokalni), in glede 
na zahtevnost posamezne lokacije  (od 
nadzora pri urbanistični zasnovi do 
arhitekturnega detajla). Mnoga od na‑
štetih oblikovalskih meril so pomemb‑
na za splošno zasnovo mesta oziroma 
mestnega območja, za lokalno urbano 
kompozicijo in tudi za arhitekturno 
oblikovanje objekta. Avtorica uporabo 
metodološkega ogrodja za usmerjanje 
in ocenjevanje kakovosti urbanističnega 
oblikovanja v praksi utemeljuje na pod‑
lagi študij dveh primerov iz Ljubljane. V 
prvem primeru je metoda uporabljena 
kot orodje za usmerjanje »reurbaniza‑
cije degradiranega območja« (nekdanje 
vojašnice  – stanovanjska soseska Polja‑
ne), v drugem primeru kot orodje za 
ocenjevanje urbanističnooblikovalske 
kakovosti primerov »notranjega razvo‑
ja naselij« (kondominij Trnovski pristan 
in stanovanjski objekt Gradaška).

Monografija v besedi, sliki ter na podla‑
gi obsežnega nabora znanstvene in stro‑
kovne literature ponazarja vpliv meril na 
razvoj fizičnih struktur mesta, vsebuje 

pa tudi strnjeno razpravo o vlogi esteti‑
ke v zgodovini planiranja mest, o obli‑
kovanju v sodobnih planerskih sistemih 
v izbranih evropskih državah  (Avstrija, 
Danska, Francija, Nemčija, Nizozemska 
in Velika Britanija) in o estetiki grajene‑
ga okolja. Avtorica je pri pisanju izha‑
jala iz spoznanja, da so lahko le jasno 
opredeljene kategorije primerljive na 
posameznih ravneh planiranja ter pri 
hierarhičnem stopnjevanju zahtevno‑
sti pri umerjanju in izvajanju nadzora 
v oblikovanju. Glede na to je v praksi 
posamezne elemente teh kategorij treba 
predstaviti z oblikovalskimi merili ure‑
janja, razložiti njihove značilnosti ter v 
obliki priporočil povzeti tiste vidike, ki 
so pomembni za načrtovanje in izvaja‑
nje nadzora pri oblikovanju. Ker je kva‑
litativna merila težko nadzorovati brez 
predhodnega poznavanja načel dobrega 
oblikovanja, je monografija z elementi 
priročnika tudi poučno izobraževal‑
no gradivo ter koristen pripomoček 
za prostorske načrtovalce in planerske 
oziroma urbanistične službe.
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Monografija dr. Kaliope Dimitrovske Andrews je prvo izvirno znanstveno delo o teoriji 
urbanističnega oblikovanja v slovenskem jeziku. Pomembna je zlasti za razvoj urbanih 
znanosti in načrtovalske prakse, kot tudi za uvajanje nove terminologije s področja ur‑
banističnega oblikovanja. Namenjena je akademski in strokovni javnosti ter študentom 
različnih študijskih smeri, povezanih z raziskovanjem in načrtovanjem prostora.
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