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UVOD

Lega in velikost

Koroška spada med manjše slovenske regije.  Zajema območje treh večjih  dolin,  ki  so nastale
zaradi delovanja treh rek Drave, Meže in Mislinje. Obdajata jo alpsko in karavanško pogorje, ki
proti vzhodu prehaja v Košenjak, Kozjak in Pohorje. 

Naravne danosti

Koroška ima izjemno raznoliko oblikovan teren kar je deloma posledica raznovrstne sestave tal.
Hribovit in gorat svet s strmimi pobočji in ozkimi slemeni, ki jih včasih prekinejo travnate površine,
so  oblikovale  magmatske  in  metamorfne  kamnine  ter  apnenec.  Rodovitna  ravnica  se  pojavlja
poredko in samo v dolinah.

Zaradi takšnih naravnih danosti,  se tukaj razrašča iglasti gozd, ki pokriva 90 odstotkov gozdnih
površin. Tukaj najdemo iglaste drevesne vrste kot so smreka, jelka, macesen in bor. Ostalih 10
odstotkov gozda predstavljajo listavci kot so beli gaber, bukev in hrast. 

Značilnosti koroškega podnebja so dolge, hladne zime in kratka, topla poletja. Prav tako je za to
podnebje  značilna  izjemno  velika  razlika  med  najvišjimi  poletnimi  in  najnižjimi  zimskimi
temperaturami, saj lahko znaša tudi slabih 60 stopinj.

Območje Koroške je kljub ostrim podnebnim razmeram ter zahtevnim naravnim danostim, ki niso
bile naklonjene poljedelstvu, bilo naseljeno že v prazgodovini.   V 10. stoletju se na tem področju
pojavi stalna naselitev. Prav tako se začne razvijati in oblikovati identitetna kulturna krajina. Takrat
se pojavi nepretrgan razvoj posameznih naselij in objektov.  

Gospodarski razvoj

Skozi zgodovino sta bili glavni gospodarski panogi živinoreja in gozdarstvo z lesno industrijo. V 18.
stoletju se je pojavilo rudarstvo vzporedno s tem tudi železarstvo. Zaradi industrijskega razvoja se
je  pojavil  v  dolini  nov  sloj  nekmečkega  prebivalstva,  kar  je  sčasoma vplivalo  tudi  na stavbno
strukturo. 

Danosti  kot  so  vremenske  razmere,  vegetacija,  izoblikovanost  terena  in  istočasen,  skupen
gospodarski  razvoj  ter  navezanost  celotne  regije  na območje  današnje  avstrijske  Koroške,  so
dejavniki,  ki  so vplivali  na poselitveni vzorec ter razvoj identitetnega stavbarstva na Koroškem.
Tako so se najprej  oblikovala strnjena naselja v dolinah, kjer je do 18. stoletja živelo pretežno
kmečko  prebivalstvo.  S  pojavom  rudarstva  in  železarstva  se  pojavi  tudi  sloj  nekmečkega
prebivalstva, kar je vplivalo tudi na strukturo in izgled naselja. Pojavijo se skromne delavske hiše in
posamezne stavbe bogatejšega sloja prebivalstva npr. trgovcev, obrtnikov itd. 

Iz dolin so se naselja razširila v hribovite in gorate predele Koroške. Strnjena naselja, posamezne
kmetije  in  samotne  domačije  so  nastale  predvsem na  prisojnih  pobočjih.  Izoblikovanost  tal  je
močno vplivala na obliko naselij  ter posameznih domačij.  Prebivalci so včasih posegali s svojo
dejavnostjo tudi v teren od 20 do 27 stopinj velikim naklonom. Terene z večjim naklonom praviloma
niso naseljevali.  Samotne kmetije  najdemo razpršene na pobočjih  Pece,  Pohorja,  Kozjaka itd.
Sestavljene so iz različno velikih objektov, ki so zbrani v večje ali manjše gruče. Gospodarsko moč
je še do nedavnega izražala velikost gruče in posameznih objektov ter likovna obdelava le-teh. 

Tipologija stanovanjskih hiš na Koroškem je bila v preteklosti vezana na tradicijo in ljudsko izročilo,
ki  se je  skozi  zgodovino izoblikovalo na širšem koroškem prostoru.  Identitetno stavbarstvo na
koroškem predstavljajo trije različni tipi hiš. V hribovitem in goratem svetu se pojavljajo zidane ali
delno lesene in delno zidane vrhkletne stavbe ( tip 1 in tip 2). V dolinskih naseljih pa se pojavljajo
pritlične in nadstropne zidane stavbe (tip 2 in tip 3).



LOKACIJA

Domačija Bistra 13, ki spada med nepremične kulturne dediščine se nahaja v naselju Bistra v
občini Črna na Koroškem. Danes se imenuje kmetija Osojnik in leži na parceli *22/1 v katastrski
občini Bistra. Parcela zajema 3.795,00 kvadratnih metrov veliko zemljišče mešane rabe.

Domačija Bistra predstavlja del samotne domačije,  ki je oblikovana kot gruča, kar je bilo za to
področje značilno. Nahaja se na pobočju, južno od ceste Črna – Solčava. Gruča je sestavljena iz
več lesenih gospodarskih objektov iz 19. stoletja in obravnavane hiše iz 17. stoletja. Hiša je nastala
leta  1634  in  je  bila  proglašena  za  etnološki  spomenik,  ki  spada  med nepremične  kulturne  in
zgodovinske spomenike na območju Raven na Koroškem.  

Glede na svoje značilnosti po tipologiji stanovanjskih hiš spada v skupino enostavnih zidanih hiš –
tip 2. Po datumu sodeč je nastala leta 1634. Ni znano ali je bila v času nastanka samostojna hiša
ali pa je bila obdana s spremljajočimi gospodarsko – kmetijskimi objekti.

Do domačije vodi makadamska pot, ki se odcepi od ceste Črna - Solčava. Dovoz do domačije
poteka po zahodni strani.

Slika 1: Posnetek domačije iz zraka ; vir Arso



TLORIS OBJEKTA

Tlorisna zasnova objekta je bila v preteklosti zasnovana in prilagojena človeku, njegovemu načinu
dela in življenja ter okolju v katerem se je objekt nahajal. Ker so se ljudje do industrijske revolucije
na  slovenskem  podeželju  preživljali  v  veliki  meri  s  poljedelstvom,  so  bile  hiše  prilagojene
kmečkemu načinu življenja. Pri tem so upoštevali tudi naravne danosti okolja kot je na primer lega
v prostoru.  Večinoma so naseljevali  osončene doline in  pobočja,  prisojna pobočja le  redko.  S
tlorisno zasnovo so se prilagajali naklonu terena in tako gradili tudi podkletene stavbe. Prav tako
so razporejali prostore v hiši glede na smeri neba. Bolj kot je bil pomemben prostor in več časa kot
so preživeli v prostoru, bolj so ga obračali proti južni smeri neba. Nekdaj glavni bivalni prostor tako
imenovana ''hiša''  je bila vedno obrnjena proti jugu, jugovzhodu ali  jugozahodu, zato da je bila
čimbolj naravno osvetljena in da jo je v zimskih mesecih čimbolj ogrevala sončna toplota. 

Tloris  hiše je  podolgovat.  Stranice pravokotnika merijo  19x13 metrov in  so v  razmerju 1:1,46.
Objekt je delno podkleten, poleg tega zajema še dve etaži – pritličje in podstrešje. 

Na južni strani objekta se nahajata dva kletna prostora (v načrtih označena kot K1 in K2). Le-ta
medseboj nista fizično povezana. Sklepamo, da je bil kletni prostor K1 zgrajen v sklopu prvotnega
objekta, saj teren močneje pada proti jugu zemljišča kot na severu. Z delno podkletitvijo hiše so
želeli premostiti višinske razlike, ki so posledice neravnega terena. Prav tako so se na južni strani
običajno nahajali pomembnejši bivalni prostori, ki so jih s kletnimi prostori dodatno toplotno zaščitili
pred talnim mrazom v hladnejšem delu leta. 

Do kletnega prostora K1 vodijo ravne, betonske stopnice, ki so bile zgrajene pred leti. Prostor je še
danes v uporabi in namenjen shranjevanju sodov. Ima obokan strop. Zaradi lažjega dostopa do
prostora so lastniki na južno fasado umestili vrata nad katerimi se nahaja obok, ki se zajeda v
stropni obok. 

Slika 2: Kletni prostor K1
Slika 3: Kletna vrata na južni fasadi
Slika 4: Kletni prostor K2

Do kleti K2 vodijo stopnice, ki so osvetljene z
naravno svetlobo, ki prihaja skozi manjše okno
na vzhodni fasadi. Klet ima raven strop ojačan
z lesenimi nosilci. Le-ti merijo od 23 – 25 cm v
višino, široki pa so od 20 – 25 cm in ležijo na
medsebojni razdalji okoli enega metra.   Kakor
kletna soba K1 je tudi ta še danes v uporabi.
Sedanji  lastniki  jo uporabljajo za shranjevanje
ozimnice. 



Zahodna fasada je obrnjena proti dvorišču in dovozu zato lahko trdimo, da je čelna fasada, kjer se
nahaja tudi glavni vhod. Po stopnicah se najprej povzpnemo do prizidka. Prizidek je bil zgrajen
pred nekaj leti  iz klasičnih betonskih zidakov. Zidaki so vidni, saj prizidek ni ometan. Glede na
tlorisne zasnove, ki so značilne za to področje in glede na konstrukcijo strehe, ki ni v nobeni smeri
podaljšana, lahko trdimo, da osnovni gabariti objekta niso zajemali prizidka. Do glavnega vhoda so
najverjetneje vodile stopnice. Le-te so bile ponavadi vidno poudarjene, kakor je bilo za to področje
v tistem času značilno. Glavni vhod v objekt se nahaja na polovici vzdolžne, zahodne fasade in jo s
tem navidezno razdeli na dva dela. 

Iz prizidka vstopimo v prečni hodnik,  ki  povezuje v ravni liniji  glavni vhod na zahodni fasadi z
vhodom na vzhodni fasadi. Ta širok hodnik se je v starih hišah imenoval veža in je predstavljal
glavno komunikacijsko jedro objekta. Iz veže vodijo vrata v ostale prostore, ki se vrstijo vzdolž
njene osi. Prav tako vodijo iz veže stopnice na podstrešje in po dveh ločenih stopniščih se lahko
spustimo v zgoraj opisana prostora K1 in K2. V široki veži se nahaja velika miza s klopjo in stoli. V
preteklosti so vežo najverjetneje uporabljali kot prostor, kjer so poleti skupaj obedovali in opravljali
različna kmečka dela kot je ličenje koruze, sortiranje plodov itd. Veža je obokana (obok, je označen
v načrtih). Prav tako sta oblikovana oboka nad vrati, ki vodijo v prostora P2 in P3. Obok vertikalno
nad vrati je pravilnejše ločne oblike, temu sledi nekoliko bolj izrazit banjasti obok, ki se zažira v
stropni obok. Z oboki nad vrati so se prilagajali stropnemu oboku.

Če določimo, da znaša višinska kota v veži +0,00 m opazimo, da je lahko višinska razlika med
posameznimi prostori tudi do 30 centimetrov. Višinske razlike se premoščajo s stopnicami, ki se
nahajajo pod parapeti vrat. 

Slika 5: Veža proti glavnemu vhodu / Jasno viden stropni obok in obok na vrati.

 



Slika 6: Veža proti zahodni strani objekta                            Slika 7: Veža proti vzhodni strani objekta

Nad prostoroma K1 in K2 se nahajata prostora P2 in P3, ki sta dostopna iz veže. Višinska razlika
med sobama in vežo je +0,30 m in se premošča z dvema stopnicama, ki se nahajata pod parapeti
vrat, ki vodijo v posamezen prostor. Soba P2 se nahaja v jugozahodnem delu stavbe in se odpira
proti dvema fasadama. Dva okna se nahajata na južni in dva na zahodni fasadi. Prostor trenutno ni
v uporabi, zato se v njej nahajata samo omara in manjša komoda. V levem kotu sobe takoj za vrati
najdemo še lončeno peč, ki je z nišo v zidu povezana z vežo. Kar nakazujejo kovinska vratca v
zidu v veži. Še eno zidno nišo pokrito z manjšimi vratci najdemo v zidu med sobama P2 in P3.
Soba P3 se nahaja v jugovzhodnem delu hiše. Prav tako ima 4 okna in se odpira z dvema oknoma
proti vzhodni fasadi in dvema proti južni fasadi. V njej najdemo zakonsko posteljo, pisalno mizo in
večjo  garderobno  omaro.  Pohištvo  je  iz  masivnega,  svetlejšega  lesa  ter  bogato  izrezljano  in
okrašeno z rastlinskimi motivi. Sobi imata raven, opažen strop.  Nahajata se v vremensko najbolj
ugodnem delu  stavbe,  ki  je  osončen  in  varovan  pred  slabimi  vremenskimi  vplivi.  Ker  se  pod
sobama  nahajata  še  dva  kletna  prostora,  sta  vertikalno  zavarovani  tudi  pred  neugodnim
zemeljskim sevanjem, ki je prisoten v hladnejšem delu leta. Zato sklepamo, da sta v preteklosti ti
dve sobi spadali med glavne bivalne prostore. Ponavadi so imele stanovanjske hiše izven mest
podoben tloris. Bivalno najpomembnejši prostori so se nahajali v južnem delu objekta medtem ko
so  manj  pomembni  prostori  kot  so  spalnice,  veža,  kuhinja,  shrambe  itd.  bile  hierarhično
razporejene po vremensko manj ugodnih delih stavbe. Sobi P2 in P3 danes nista toliko v uporabi
tudi zato, ker je južna zatrepna stena nad sobama zelo poškodovana in ne ščiti ta del objekta pred
padavinami in vdorom mrzlega zraka. 

Sl.8: Peč v sobi P2   //  Sl.9: Niša v veži povezana s pečjo v P2  //  Sl.10: Niša v zidu med P2 in P3



Nasproti sobe P2 se nahaja kuhinja (v načrtih označena kot P3). V njej najdemo klasične kuhinjske
elemente,  večjo jedilno mizo s klopjo in  stoli  ter  peč na drva,  ki  jo  uporabljajo  za kuhanje in
ogrevanje. Eno okno se nahaja na zahodni, čelni fasadi. Vsa okna v pritličju so zamenjali sedanji
lastniki.  Sodeč po sledeh na fasadi,  se je  okenska odprtina  v  kuhinji  premaknila  iz  prvotnega
položaja. Sprememba položaja ni doprinesla niti k boljši osvetljenosti v kuhinji niti k lepši likovni
podobi zahodne fasade. 
Posebnost tega prostora je izrazito ločni obok, ki sega po širine sobe od enega do drugega zidu.
Nad vrati zopet najdemo najprej ločni obok v steni, potem pa se v obliki banjastega oboka zajeda
konstrukcija v obokan strop. 

Slika 12 : Stropni obok v kuhinji     //                                            Slika 11: Obok nad kuhinjskimi vrati

Iz kuhinje vodijo vrata v kopalnico ( prostor P6) s straniščem in tuš kabino. Je edino stranišče v
hiši. Ima manjše okno, ki je sestavni del severne fasade. Poraja se vprašanje ali ni bilo tudi to okno
kasneje dodano, saj so se v ljudskem stavbarstvu izogibali vgradnji oken na severni fasadi zaradi
velikih toplotnih izgub jeseni in pozimi. 

Prostor P5 se nahaja v severovzhodnem delu stavbe.
Po kvadraturi je največja soba v pritličju. Prav tako ima
4  okna,  ki  se  odpirajo  na  dve  fasadi  –  severno  in
vzhodno.  V  tej  sobi  se  za  vrati  in  ob  kuhinjski  steni
nahaja krušna peč, ki je včasih pomenila srce in ponos
vsake  kmetije.  Kmečka  peč  se  nahaja  v  najmanj
osvetljenem kotu sobe in je obdana s klopjo. Prav tako
je  z  nišo  v  zidu  povezana  z  vežo,  kjer  se  nahajajo
kovinska vratca. Diagonalno od kmečke peči se nahaja
večja miza s klopjo in več stoli. V tej sobi se nahaja tudi
zakonska postelja. Pohištvo je iz masivnega svetlejšega
lesa. Strop v tem prostoru je bil prenovljen leta 1994, saj
je  zaradi  starosti  in  dotrajanosti  prišlo  do  porušitve
stropne  konstrukcije.  Takrat  so  želeli  pustiti  lesene
nosilce vidne, ker pa to ni bilo možno, so celoten strop
skupaj  z  nosilcem oblekli  v  opaž.  Oprema v  sobi  ter
položaj  kmečke  peči  v  prostoru  popolnoma  ustreza
opisu nekdaj najpomembnejše bivalne sobe na kmetiji t.
im. ˝hiše˝.              
                                                        Slika 13: Krušna peč



Slika 14: Prostor P5

Po zavitih stopnicah, ki so v nekoliko slabšem stanju, lahko pridemo na podstrešje. Na podstrešju
se nahajajo tri sobe – M1, M2 in M3. Nobena izmed sob na podstrešju ni v uporabi, saj sta streha
in južna lesena fasada v izjemno slabem stanju. Podstrešja ne ščitijo niti pred vdorom hladnega
zraka niti pred padavinami. 

Slika 15: Stopnice, ki vodijo na podstrešje   // Slika 16: Dimnica

Za razliko od zatrepnega južnega dela fasade, je severna stran pozidana v celoti. V tem delu se
nahajata  sobi  M1  in  M2.  Prva  se  nahaja  v  severozahodnem  delu  objekta,  druga  v
severovzhodnem. Vsaka izmed njiju ima po eno pravokotno okno. Včasih sta to bili  dve ločeni
spalnici, dandanes se ne uporabljata več a sta kljub temu v primerjavi z ostalimi deli podstrešja v
boljšem stanju.

Prostor M3 je manjša sobica, ki se nahaja nad kuhinjo t.im. dimnica. Bila je kasneje sezidana okoli 
starejšega dimnika, uporabljali pa so jo za prekajevanje mesa. 



FASADE OBJEKTA

Fasade kmečkih domov so se v preteklosti oblikovale glede na več dejavnikov. Lahko rečemo, da
je  bilo  oblikovanje  fasade  pogojeno  z  razporeditvijo  tlorisa  objekta  in  vremenskimi  pogoji.  Na
primer najbolj pomembni bivalni prostori so bili vedno usmerjeni proti vremensko najbolj ugodnim
stranem neba (jug, jugovzhod ali jugozahod) zato so tudi te fasade imele največ okenskih odprtin.
Prostori, kjer se je družina manj zadrževala in so zato bili manj pomembni, so imeli manj okenskih
odprtin, okna so bila manjših dimenzij. Tako je lahko imela ˝hiša˝ tudi od 2 do 4 okna, drugi prostori
pa  po  eno  ali  največ  dva  okna.  Prav  tako  so  se  izogibali  odprtinam  na  fasadah,  ki  so  bile
izpostavljene slabim vremenskim pogojem kot je severna fasada. Okna so bila pravokotne oblike.
Kadar gre za večnadstropne stavbe, so bila okna umeščena eden pod drugim. Okna na opisanem
objektu v pritličju so zamenjana, vendar so bila vgrajena na mestih kjer so okna že bila. Pojavita se
tudi dve izjemi na zahodni in severni fasadi.

Fasade so velikokrat oblikovane v navidezni simetriji. To je veljajo predvsem za reprezentančno
oblikovano vzdolžno fasado, ki je bila usmerjena proti glavni komunikaciji in fasado, ki je vsebovala
okna ˝hiše˝. Prav tako je to veljalo za čelno fasado (npr. v uličnem nizu), ki je bila usmerjena proti
ulici ali pokrajini. Navidezna simetrija je definirana tako, da namišljena vertikala loči fasado na dva
enaka dela. Ker simetrija mersko nikoli ni popolna, ji rečemo navidezna.

Glavni  vhod  se  ponavadi  nahaja  na  simetrični  osi  vzdolžne  fasade  in  s  tem  samo  poudarja
funkcionalno zasnovo tlorisa z vežo na sredi hiše. Zahodna fasada je tista, ki je vidna iz dovoza in
kjer se nahaja glavni vhod. Le-ta razdeli vzdolžno zahodno fasado na dva dela. Čeprav je zahodna
fasada obrnjena proti dvorišču in glavni komunikacijski poti, ne moremo reči, da je simetrična ali
posebej  oblikovana.  Izgled  fasade  je  spremenjen,  zaradi  prizidka  in  spremembe  lokacije
kuhinjskega okna. 

Slika 17: Zahodna fasada

Severna  fasada je  v  celoti  zidana.  Je  najbolj  izpostavljena  slabim vremenskim pogojem,  zato
verjamemo, da je bilo tukaj najmanj odprtin. Zgornja dva okna ter prezračevalne okrogle odprtine
so razporejene navidezno simetrično. Okna v pozidani zatrepni steni pod čopom so drugačnih
dimenzij kot okna v spodnji etaži. Posebnost predstavljajo lesena polkna, ki so likovna obdelana.
Na eni strani je upodobljena detelja, na drugi strani kvadrat. Ne moremo pa določiti kdaj so bila ta
polkna izdelana. Spodnja tri okna so bila mogoče dodana kasneje. To skoraj zagotovo lahko trdimo
za okno, ki se nahaja v kopalnici.



Slika 18: Severna fasada

Vzhodna fasada je v primerjavi z zahodno fasado lepše oblikovana. Vhod v stavbo se nahaja v osi
simetrije. Nad vhodom se nahaja edino, manjše strešno okno. Fasada ima šest oken. Od tega sta
dva  manjša,  vsak  izmed  njiju  pa  osvetljuje  posamezno  stopnišče.  Spodnje  okno  osvetljuje
stopnišče, ki vodi v sobo K2. Večje okno pa osvetljuje stopnišče, ki vodi na podstrešje. Ostala štiri
okna so razporejena navidezno simetrično glede na vertikalno os, ki poteka na polovici vzdolžne
fasade. Na vzhodni fasadi lahko najdemo poslikavo, ki je bila za tiste čase posebnost. Nahaja se
med dvema oknoma na desni strani fasade. Poslikavo je že močno poškodovana.  Še vedno lahko
razberemo, da sta na poslikavi  upodobljena moški in  ženska.  Moški  ima v rokah puško in  se
pripravlja na lov, ženska oblečena v kmečka oblačila pa sedi na klopi. Na sliki sta upodobljena še
dva jelena in drevesa. Več iz poslikave ne moremo razbrati, prav tako ne moremo natanko določiti
kdaj je nastala.



Slika 19: Vzhodna fasada 

Slika 20:Poslikava na vzhodni fasadi                       //     Slika 21: Obarvan cokel na južni fasadi
Južna  fasada  je  sedaj  najbolj  poškodovana
vendar  lahko  rečemo,  da  je  svoj  čas
predstavljala eno izmed lepših fasad domačije. V
pritličju  je  južna  fasada  zidana,  medtem ko  je
zatrepna  stena  pod  čopom  lesena  skeletna
stena,  ki  je  opažena z navpičnimi  deskami.  Ta
fasada  ima največ okenskih in vratnih odprtin.
Novejša  okna  v  pritličju  so  razporejena
navidezno  simetrično.  Iz  zgornje  etaže  lahko
stopimo  na  lesen  balkon,  ki  je  že  močno
poškodovan. Na balkonu se je do sedaj ohranilo
leseno  stranišče,  ki  se  nahaja  v  levem  kotu
balkona.  Stranišče  je  podeskano  in  se  lahko
zapre z lesenimi vrati.  Gre za preprosto klop z
okroglo odprtino, iz katere je vodila cev v čeber,
ki  se  je  nahajal  etažo  niže  zunaj  na  tleh.  V
zgornji  etaži  sta  dva  okna  in  balkonska  vrata.
Zgornja dva okna sta dvokrilna in imata polkna z
izrezljanim  cvetličnim  motivom.  Prav  tako  sta
umetelno izrezljana balkonska stebra. V lesu so
tudi izrezljane okrasne line. Balkonska ograja je
skoraj  v  celoti  propadla.  Celoten  del  od
balkonskih tal pa vse do vrha strehe je opažen.
Okvirji  oken,  vrat,  ostanki  ograje  ter  lesene
obloge  so  iz  temnega  lesa.  Barva  polken
nakazuje, da so bila polkna včasih pobarvana v
zeleno-modrem odtenku.

Slika 22 :Južna fasada

Slika 23 :Okrasna lina   //    Slika 24: Okrasna lina z notranje strani    //    Slika 25: Lesena polkna



Prav  tako  je  na  vseh  štirih  fasadah  vidna  sled,  ki  nakazuje,  da  je  bila  fasada  pobarvana  v
zelenkastem tonu nekje do višine cokla. Dejansko pa ne moremo vedeti kdo in kdaj je pobarval ta
navidezen cokel. V celoti gledano je fasada objekta v izjemno slabem stanju. Vrhnja plast odpada
tako da je ponekod vidna zidna konstrukcija.  Čeprav so bila  okna v pritličju  ter  nadstropju na
severni strani zamenjana, hiša zato ni nič kaj toplejša v hladnejšem delu leta. Okna so enokrilna,
zaključki pa niso lepo izvedeni. Za takšen objekt bi bila dvokrilna okna najverjetneje bolj primerna. 

VOLUMEN OBJEKTA

Tloris hiše je podolgovat s krajšo stranico, ki meri 13 metrov in daljšo, ki meri 19 metrov. Tlorisno
razmerje  tako  znaša  1:1,46  kar  je  nekoliko  neobičajno  za  to  področje.  Na  Koroškem  so  v
preteklosti gradili stavbe, ki so imele podolgovat ali celo podaljšan tloris v razmerju od 1:1,6; 1:1,7
do 1:2. Razmerje podaljšanega tlorisa je lahko znašalo tudi do 1:1,3. 

Višinsko razmerje,  ki  pride do izraza na vzhodni  in  zahodni  vzdolžni fasadi  znaša 1 :  2 = zid
pritličja: streha. To dejansko ustreza višinskim razmerjem in obliki stavbe tipa 2.

KONSTRUKCIJA

Objekt je delno podkleten. Kletne stene so narejene iz kamna. Prav tako so zidane stene v pritličju.
Stena na severni fasadi je zidana tudi v nadstropju. Obstaja možnost, da je bila zatrepna severna,
stena prvotno kakor tudi na južni fasadi opažena lesena skeletna stena in šele kasneje pozidana. 

Širina  prostora  v  kleti  K1  se  premošča  z  ločno  stropno  konstrukcijo.  Medtem  ko  je  lesena
medetažna strešna konstrukcija v prostoru K1 ojačana z lesenimi nosilci. 

Medetažna konstrukcija med pritličjem in podstrešjem je v celoti lesena, vendar je poškodovana in
ponekod zaradi poškodb ni več pohodna in varna. 

Strešna konstrukcija  je  klasična lesena konstrukcija.  Sestavljena iz  leg,  na katere so položeni
špirovci. Na le-te so položene letve, tem pa sledi sloj strešne kritine – macesnovih skodel. 

STREHA OBJEKTA

Streha objekta je klasična dvokapnica s strmim naklonom, ki meri 45°. Streha ima čope in široke
napušče, kjer je vidna konstrukcija ostrešja. Pokrita je z lesenimi skodlami iz macesna, ki so skozi
stoletja dobile sivo patino. 

Strešna konstrukcija skupaj s strešno kritino in skeletno, zatrepno steno na južni strani je v izjemno
slabem stanju in ni varna. Takšna streha in fasada ne ponujata ustrezne zaščite pred padavinami
in vdoru hladnega zraka.

GRADIVA

Uporabljena gradiva so lokalnega izvora, saj so ljudje v preteklosti gradili z materialom, ki je bil na
voljo. Na začetku so na slovenskem podeželju gradili lesene hiše, izjema je bila samo primorska
regija, kjer je bilo manj lesa na voljo. Tako je bil les še vse do 2. svetovne vojne na podeželju
prevladujoče gradivo.  Samo bogatejše hiše  so bile  zidane.  Dejstvo,  da je  bila  hiša  zidana ter
dejanske mere objekta nakazujejo, da je šlo tukaj za premožnejšo kmečko domačijo. 

Ker so bili zidovi v pritličju zidani, so bili tudi ometani ter opleskani. Strešna konstrukcija in kritina,
stavbno pohištvo ter južna zatrepna stena so iz lesa, ki je bil na voljo. Gre za les temnejše barve, ki
so ga našli prebivalci v svojem gozdu v bližini.  

POŠKODBE OBJEKTA

Pri ogledu objekta smo ugotovili, da je hiša Bistra v splošno slabem stanju.  Najprej smo opazili
poškodbe na fasadi. Namreč omet na fasadi odpada in ponekod že močno razkriva gradivo sten –
kamen. Prav tako je že skoraj v celoti izginila poslikava na vzhodni fasadi. Na vseh fasad so vidne
tudi razpoke, ki pa nakazujejo na resnejše konstrukcijske poškodbe. 

Najnevarnejša je poškodba, ki je vidna na severni fasadi. Gre za veliko razpoko na levem delu
fasade, ki je nastala zaradi slabih temeljev v tem delu stavbe. Prav tako je severni zid nekvalitetno



zgrajen.  Zaradi  tega  in  prej  omenjenih  slabih  temeljev  prihaja  do  hitrega  neenakomernega
posedanja stavbe. Ta del konstrukcije zato ne ponuja več ustreznega upora obremenitvam, ki jim
je objekt izpostavljen. 

Slika 26: Razpoka na severni fasadi // Slika 27: Poškodovano ostrešje  // Slika 28: Vlaga v kleti

Prav tako je močno poškodovana medetažna konstrukcija, ki je iz lesa. Zaradi dotrajanosti lesnih,
stropnih nosilcev lahko pride do porušitve strešne konstrukcije. Do tega je dejansko že prišlo pred
letom 1994, ko se je v prostoru P5 porušil strop. Ponekod tla na podstrešju niso pohodna. Prav
tako ni varna balkonska konstrukcija, saj so deske na tleh balkona že močno poškodovane. 

V izjemno slabem stanju je tudi strešna konstrukcija objekta. Že leta 2010 je statik iz Zavoda za
kulturno dediščino na ogledu ugotovil, da so se lege pomaknile iz svoje prvotne pozicije. Precej
kritično je bilo na vzhodni strani, kjer je bila zgornja lega še posebej pomaknjena naprej. Zaradi
tega je prihajalo do večjih deformacij kot so pomiki in povesi. Ker je strešna konstrukcija že močno
dotrajana zaradi preperelosti lesa obstaja možnost, da streha ne bo zdržala večjih obremenitev kot
je npr. večja obtežba snega. Takrat se lahko lege še bolj pomaknejo naprej zaradi teh pomikov pa
se lahko vda in poruši celotna strešna konstrukcija.

Južna zatrepna stena je prav tako močno poškodovana. Zaradi preperelosti lesa, fasada kakor tudi
strešna konstrukcija ne ponujata ustrezne zaščite pred padavinami in vdorom mraza. 

Kljub temu, da so v notranjosti že velikokrat poskušali preprečiti nastanek vlage, je le-ta zaradi
neobstoječe vertikalne hidroizolacije v notranjosti hiše neprestano prisotna. To je še posebej vidno
v kletnih prostorih K1 in K2.

Žal zagotovo lahko trdimo, da se bodo s časoma te poškodbe samo še stopnjevale, z njimi pa tudi
deformacije na objektu. Ker so poškodbe tako močno napredovale, lahko trdimo, da bo prišlo do
porušitve objekta v kolikor ne bo objekt prej načrtno porušen. 


