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Na Fakulteti za arhitektu-
ro v Ljubljani je diplomi-
ral leta 2004 in magistriral 
iz urbanističnih strategij 

pod mentorstvom Wolfa D. Prixa na 
Univerzi za uporabne umetnosti na 
Dunaju 2008. Za opravljeno poletno 
šolo, ki je potekala pod mentorstvom 
Aarona Betskyja leta 2005, je pre-
jel certifikat Rotterdamske akademi-
je za arhitekturo in urbanizem. Sode-
loval je na mednarodnih delavnicah 
v Glasgowu in Rotterdamu ter na Du-
naju in na številnih domačih. Preden 
je ustanovil pisarno Volgemut arhi-
tekti oktobra 2008, je pet let delal kot 
projektant v Biroju za arhitekturo, 
kjer je v soavtorstvu z Andrejem Ko-
cjanom projektiral in realiziral števil-
ne stanovanjske soseske. Dve leti je 
bil oblikovalec interierjev pri Mono-
chrome architects in vzporedno tudi 
neodvisni arhitekt. Leta 2013 je v Ka-
mniku prejel bronasto občinsko pri-
znanje za arhitekturni dosežek.

Mladost ste preživeli v Kamniku, 
v Domžalah so živeli vaši stari 
starši, od leta 2004 tudi sami 
živite v Domžalah. Kako kot 
arhitekt vidite in občutite razliko 
med sosednjima občinama?
V Domžalah je zame najbolj zaskr-
bljujoča stvar odsotnost subkulture; 
ta prostor mladih, mreženja, kreativ-
nosti, eksperimentiranja, transfor-
macij …, ki je po mojem mnenju du-
hovni izvir in naravna podstat vsa-
kega vitalnega mesta. Ta je v Kamni-
ku zelo razvita in vitalna, že v moji 
mladosti in tudi danes. V Domža-
lah za mlade ni nič, že takrat ni bilo 
in tudi danes, ko opazujem njihovo 
družabno življenje, ti nimajo svojega 
prostora in kulture. Mesto brez sub-
kulture je mesto brez duše. Če raz-
mišljam, zakaj je tako, je mogoče to 
simptom nekih strukturnih značil-
nosti obeh mest; na eni strani Ka-
mnik, mesto, ki je skozi čas nastaja-
lo organsko, se pravi postopoma in 
v sozvočju s kontekstom prostora ter 
družbenimi, ekonomskimi in kultur-
nimi silami; na drugi strani pa Dom-
žale kot izrazito umetna tvorba, ki 
je v nekaj desetletjih pospešene po-
vojne urbanizacije, brez vizije in ob-
čutljivosti za merilo in kontekst pro-
stora, precej na silo ustrojila in zase-
dla prostor med zaselki, železnico in 
nekdanjimi tovarnami, kar zdaj velja 
za širši center Domžal. Moja hipote-
za je, da vse, kar je dobrega in slabe-
ga obeh mestih, predvsem v smislu 
družbenih in kulturnih pojavov, so 
to mogoče simptomi teh strukturnih 
značilnosti.

MESTO BREZ SUBKULTURE  
JE MESTO BREZ DUŠE
Miha Volgemut je bil kot arhitekt večkrat vpet v domžalske urbanistične in arhitektonske projekte, nazadnje kot član 
natečajne komisije za prizidek k Zdravstvenemu domu Domžale in kot projektant prenove ploščadi pri Vele. 
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Pred kratkim ste si zgradili 
družinsko hišo na Viru.
To je zanimiva zgodba, ki se je zače-
la z iskanjem parcele v Domžalah, 
prerasla v iskanje parcele za več 
hiš, saj se je vključilo kar 11 družin. 
Na dražbi smo se potegovali za ve-
čje zemljišče, na katerem sem za-
snoval naselje po tipologiji so-biva-
nja (co-housing), kjer bi bila sku-
pna parkirna mesta, površine oko-
li hiš pretežno v skupni lasti brez 
ograj, hiše pritlične, atrijske, po-
topljene v veliko zelenja. Vsi smo 
bili navdušeni nad zasnovo, ven-
dar smo bili na dražbi žal neuspe-
šni. Na koncu smo našli starejšo do-
trajano hišo, ki je stala na nekoli-
ko večji parceli na Viru, kjer je bilo 
prostora za tri hiše in smo zgradi-
li stanovanjski trojček, kjer živimo 
danes. Skoraj vsem ostalim druži-
nam sem tudi sprojektiral hiše, ven-
dar na drugih lokacijah. Vsekakor 
je bil poskus združevanja pri gra-
dnji stanovanj smiseln, čeprav je 
uspel v manjšem obsegu, saj je sku-
pinska gradnja finančno ugodnej-
ša. Tako vidim priložnost za mlade 
tudi v Domžalah, kjer je kar nekaj 
večjih, zazidljivih vrzeli v naseljih 
za namembnost stanovanjskih hiš, 
kjer se mladi lahko organizirajo za 
skupinsko gradnjo, preden to poku-

pijo investitorji in potem prodaja-
jo gradbene parcele ali hiše po viso-
ki tržni ceni.

Zakaj ste izbrali študij 
arhitekture?
V arhitekturo me je začelo vleči že 
v osnovni šoli. Arhitektura se naj-
bolj sklada z mojim značajem, ki je 
zelo divergenten, radoveden in raz-
mišljujoč, saj združuje širok spek-
ter panog; od humanizma, inženir-
stva, vpetost v družbeno dinamiko; 
potem skakanje med idealizmom 
in pragmatičnostjo, med abstrak-
tnim in konkretnim, med urbaniz-
mom in detajlom itd. Še vedno se, 
kljub vedno bolj zahtevnim poslov-
nim odnosom in zakonodajo, težko 
domislim boljšega poklica.

Kateri so ključni poudarki na 
karierni poti?
V smislu intelektualnega razvo-
ja izkušnje in šolanje v tujini, pred-
vsem na univerzi na Dunaju, kjer 
ima arhitektura krila, kjer se razmi-
šlja najbolj odprto in drzno. V smi-
slu razvoja inženirskih znanj in ve-
ščin sodelovanje z Andrejem Kocja-
nom, kjer sem v obdobju med le-
toma 2004 in 2008 sprojektiral šti-
ri večje stanovanjske komplekse 
z okoli 500 stanovanji, obiskoval 

gradbišča itd. In še ustanovitev la-
stnega biroja, kjer se od leta 2008 
brusim v vetrnih tunelih poslovne-
ga in zakonodajnega sveta.

Arhitektka je tudi vaša žena. Kje 
se dopolnjujeta in kje razlikujeta 
pri pogledih na arhitekturo?
Z Matejo v biroju sodelujeva pri ur-
banističnih in občinskih projektih. 
Urbanistične postavitve in kompo-
zicije izhajajo izpod njene roke in 
njenega izjemnega občutka za to 
merilo ter so potem rezultat sku-
pne izpeljave. Drugače pa je zapo-
slena na Fakulteti za arhitekturo, 
tako da vsak od naju utira svojo po-
klicno pot.

Bili ste v stiku in se 
izpopolnjevali v akademskem 
okolju Wolfa Prixa. V čem so bili 
njegovi bistveni vplivi na vaše 
delo in odnos do arhitekture?
Wolf Prix, ki vodi biro Coop 
Himmelb(l)au, je eden velikih vizi-
onarjev in velikanov najnaprednej-
ših tokov svetovne arhitekture, je 
eden tistih, ki mu uspeva materiali-
zirati najbolj inovativne in radikal-
ne ideje v svetu arhitekture. Zame 
je stik z njegovim okoljem pomenil 
vpogled v skrajni potencial arhi-
tekture, kako dosegati skrajne meje 
prostorskih idej. Osrednje vredno-
te iz tega okolja so predvsem svo-
boda duha, spodbujanje domišlji-
je in igrivosti, to so pa vrednote, za 
katere si upam trditi, da so tudi v 
samem jedru Plečnikovega ustvar-
janja, ki je prav tako eden mojih 
osrednjih junakov arhitekturne-
ga sveta.

Ste tudi prejemnik priznanja 
Občine Kamnik za projekt Vrtca 
Zarja. Lahko občina z nagradami 
spodbuja dobre arhitekturne 
rešitve?
Občini Kamnik so primanjkovale 
zmogljivosti za vrtčevsko varstvo, 
zato so se odločili za javno zasebno 
partnerstvo. Zasebni investitor je 
vrtec zgradil in ga v nekaj letih pre-
dal v javno last. Res gre za primer 
dobre prakse. Arhitektura je vedno 
tudi družbeno angažirano delo, s 
tem projektom pa je bilo doseže-
nih več dobrih ciljev. Menim, da na 
ta način občina podpre in spodbuja 
dobre arhitekturne rešitve.

Ste član posvetovalne skupine 
pri oddelku za urejanje prostora 
naše občine, ki deluje kot 
nekakšen skupinski mestni 
arhitekt. Kakšne so vaše 
naloge in kako lahko vplivate 
na prostorske in arhitekturne 
rešitve v občini?
Od lanskega leta mora po novem Za-
konu o urejanju prostora vsaka ob-
čina imeti zagotovljeno sodelovanje 
vsaj enega občinskega urbanista. 
Domžalska občina je zato ustanovi-
la posvetovalno delovno telo za pro-
storske zadeve, ki med drugim izva-        PRODAJA KURILNEGA OLJA - Poskrbimo, da vas ne bo zeblo

Pokličite

080 2466

Ugodne cene
Popust za upokojence

Podoba javnega prostora 
bo verjetno vedno 
takšna, kakršne so 
vrednote vladajočih, ti 
pa so danes rezultat volje 
ljudstva.
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ja naloge občinskega urbanista. Se-
stavljen je iz treh predstavnikov ob-
činske uprave in štirih zunanjih čla-
nov, dr. Alenke Fikfak in dr. Mate-
je Volgemut iz Fakultete za arhitek-
turo ter Andreja Girandona in mene 
kot arhitektov iz lokalnega oko-
lja. Pri vsaki zasebni pobudi, kjer je 
predpisan natečaj ali variantne re-
šitve, presojamo in usmerjamo pro-
storske rešitve in lokacijske preveri-
tve, torej sodelujemo le pri posame-
znem segmentu, takrat, ko smo po-
vabljeni. Menim, da je naloga občin-
skega urbanista širša; koordinirati 
bi moral in medsebojno usklajevati 
vse načrtovane prostorske ureditve 
in imeti pregled nad urejanjem me-
sta kot celote ter za to seveda odgo-
varjati. V Ljubljani so to rešili tako, 
da je profesor s Fakultete za arhitek-
turo Janez Koželj podžupan, ki bdi 
nad prostorsko problematiko me-
sta, strokovnjak s področja prostora 
je podžupan tudi v Kamniku. V obeh 
občinah tako področje prostora po-
stavljajo na prvo mesto.

Po vaših načrtih se prenavlja 
‘ploščad pri Vele’. Ker projekt ni 
bil javno predstavljen, nam opišite 
ključne poudarke nove podobe 
osrednjega občinskega trga …
Pri prenovi gre za osvežitev podobe 
pomembnega prostora v centru Dom-
žal, ki v zavesti Domžalčanov še ve-
dno velja za glavni trg. Pri novi podo-
bi se bodo prepletali različni tlaki in 
ambienti, severni del pred izložbo bo 
neka kontinuiteta iz obnovljene Ko-
lodvorske ulice; v centru trga bo pra-
zen kvadrat, kot prazen list papirja, 
kjer se bo lahko ‘risal’ raznolik reper-
toar dogodkov; v tlaku smo poudari-
li območje komunikacijskih osi dveh 
obstoječih podhodov, kjer bo tudi 
šest novih dreves, eden se bo stekal 
s podaljšanimi stopnicami na Kolod-
vorsko ulico, drugi pa se bo zaključil 
z elementom ‘pomola’ kot neko osve-
ženo ambientalno kvaliteto; s tlako-
vanjem letnega vrta v lesu pa pro-
storu pridodamo še nekaj mehkobe. 
Res si želim, da bo ploščad po obno-
vi zasijala in opolnomočila program 
v stavbi ter sčasoma sprožila tudi ob-
novitev in osvežitev fasade.

Je bila pri končni izvedbi 
upoštevana večina vaših rešitev?
Da, večinoma bo trg izveden tako, 
kot smo si ga zamislili. Predlaga-
li smo na začetku ohranitev obsto-
ječih dveh brez z novo ovalno dvi-
gnjeno gredico za posedanje, ven-

dar je bilo s strani službe Arboretu-
ma Volčji Potok ugotovljeno, da sta 
šibki in da ne bosta preživeli pose-
gov, tako se je naročnik potem od-
ločil, da nadaljujemo brez tega ele-
menta. Še vedno pa predlagamo en-
krat v bodoče postavitev kakšnih 
premičnih urbanih skulptur/igral 
na osrednji plato, ki v tej fazi še ne 
bodo umeščene.

Naj bi po vašem mnenju 
širša javnost sodelovala pri 
oblikovanju javnega prostora 
in na kakšen način naj bi bila 
vključena?
To je pomembno in aktualno vpra-
šanje, o tem bi lahko razpravlja-
la cel intervju, lahko nakažem ne-
kaj razmišljanj: v direktno demokra-
cijo v tem primeru ne verjamem, ker 
je prostor preveč kompleksna disci-
plina, in bi bila potem izbrana reši-
tev samo nek najnižji skupni imeno-
valec. Je pa zakonodajno javnost ve-
dno direktno vključena pri javnih 
razgrnitvah prostorskih aktov. Veči-
noma so se vsi presežki v urbaniz-
mu ali arhitekturi rodili iz nekega 
nadpovprečnega posameznika ali 
majhne skupine razsvetljenih odlo-
čevalcev. V okviru sedanje družbe-
ne ureditve pa mislim, da je še ve-
dno najbolj ustrezen način izbire 
najboljše strokovne rešitve izpeljava 
javnega, odprtega natečaja, kjer lah-
ko sodeluje vsa strokovna javnost, 
vendar imam potem pomislek, kdo 
bo določil sestavo natečajne komi-
sije. Kakorkoli, podoba javnega pro-
stora bo verjetno vedno takšna, ka-
kršne so vrednote vladajočih, ti pa 
so danes rezultat volje ljudstva.

Obstaja predlog, da naj bi na 
‘ploščadi Vele’ dobilo svoje 
mesto tudi spominsko obeležje 
glasbeniku, zborovodji in 
kulturnemu delavcu Stanetu 
Habetu. Ali kot projektant 
podpirate takšno pobudo?
Absolutno! Želim si čim več takšnih 
postavitev; javni prostor mora biti 
namenjen zgodbam, kontemplaciji, 
aspiracijam, dramaturgiji …, vse to 
bogati izkušnjo mesta, ker mesto ni 
samo stroj za bivanje! Že Rimljani so 
razumeli semiotičen pomen javnega 
prostora, stari Grki pa so spoznali, 
da estetske lastnosti prostora lahko 
polepšajo dušo in povzdignejo um 
ljudi. Tudi danes si moramo zasta-
vljati vprašanja, kot so: kaj je sploh 
poetika, zakaj imamo ljudje potrebo 
po izražanju, kako komuniciramo 
prek občutkov, zakaj me ta skulptu-
ra bolj nagovori kot druga, zakaj je 
neka stavba lepša od druge itd. Z iz-
ginjanjem elementov kontempla-
tivnosti in presežnega v vedno bolj 
tehnokratski družbi izgubljamo ve-
lik del vokabularja za samospozna-
vanje. Moja dolžnost je, da se zavze-
mam za preživetje fizičnega prostora 
– vse čustvene vsebine se selijo v ki-
bernetski prostor, fizični prostor pa 
vedno bolj postaja samo koordina-
tni sistem za naša telesa.

Obnove posameznih območij 
v centru mesta potekajo zelo 
stihijsko in neenotno. Projekt 
prenove Kolodvorske ulice je 
pripravila druga ekipa. Kako 
ste iskali povezave med obema 
prostoroma, ki sta v neposredni 
bližini?
Kolodvorska je lepo oblikovana in 
prijetna ulica, zelo pozdravljam, da 
se začenjajo vzpostavljati v mestu 
območja umirjenega prometa. Gre 
za dve različni tipologiji javne po-
vršine, Kolodvorska je ulica, plo-
ščad Vele pa trg in je treba izhaja-
ti iz funkcije in geometrije prosto-
ra, zraven pa še iz konteksta. Rde-
čo nit s Kolodvorsko smo poskuša-

li oblikovati z izbiro tlakovca s posi-
pom ter postavitvijo enakih klopc, 
prav tako v severnem delu pred iz-
ložbo, ki ima bolj ulični značaj, pov-
zemamo polaganje tlakovca na karo 
z vzorcem pletenine. Trg bo v svetlo 
sivi barvi in ne povzemamo oranžne 
iz Kolodvorske, ker je bolj pravilno, 
da se pomembnejše značilnosti pov-
zemajo po hierarhično pomembnej-
ših površinah in ne obratno, pri če-
mer pa ne pravim, da je oranžna za 
neko stransko ulico neprimerna. Se 
pa strinjam z vami, da obnove pote-
kajo zelo stihijsko in neenotno, za 
to bi pa moral skrbeti občinski ur-
banist. Ne zagovarjam pa pristopa, 
da bi bila narejena neka šablona, po 
kateri bi se obnavljalo vse v mestu, 
ker vsak prostor je zgodba zase.

Sodelovali ste tudi pri pripravi 
nove urbanistične zasnove 
centra Domžal. Predstavite nam 
njene glavne poudarke …
Občina je pred leti kupila glavna 
strateška zemljišča v centru in se lo-
tila njegovega načrtovanja; tako smo 
pred kratkim izdelali strokovne pod-
lage za razvoj ožjega centra Domžal, 
ki so sestavljene iz obsežnih prostor-
skih analiz z usmeritvami ter iz dol-
goročne urbanistične zasnove cen-
tra, ki obsega območje med Karan-
tansko, Slamnikarsko in Ljubljansko 
cesto ter Ulico Matije Tomca. V ta do-
kument smo vključili tudi sodelova-
nje javnosti, tako da smo pripravili 
anketo za prebivalce, rezultate anke-
te pa smo uporabili pri oblikovanju 
usmeritev za načrtovanje. Glavni tri-
je izzivi so bili rešitev prometa, ure-
ditev odprtih javnih površin ter za-
polnitev prostorskih vrzeli s stavb-
nimi volumni, s čimer se formirajo 
trgi in ulični prostor. Ključni poseg je 
postopni umik mirujočega prometa 
iz javnih površin in ukinitev tranzi-
tnih prometnih povezav čez to obmo-
čje; javne površine so namreč pre-
več dragocene, da bi bile namenje-
ne pločevini! S tem sledimo paradi-
gmi trajnostnega razvoja in zgledu 
naprednih evropskih mest. Drugi iz-
ziv je, da se kaotično in nekonsisten-
tno grajeno strukturo centra Dom-
žal, ki se je zgodila z že omenjeno 
agresivno povojno urbanizacijo, na 
premišljeni način dogradi in pove-
že v konsistentno urbanistično celo-
to z velikim poudarkom na vzposta-
vljanju historične kontinuitete. Tre-
tji in najbolj urgentni izziv pa je ure-
ditev odprtih javnih površin, ki pa so 
krona in končni cilj celotne ureditve, 
ki bodo potem sprožile verigo dogod-
kov, da bodo vsebine in programi za-
čeli polniti center.

Doslej je bilo pripravljenih za 
center kar precej različnih zasnov 
in študij. V kakšni fazi obravnave 
je omenjeni dokument? 
Kje in kako si lahko občani 
ogledajo predlog in ali lahko še 
posredujejo kakšne predloge?
Tako obsežne analize tega prosto-
ra do zdaj še ni bilo narejene, zato je 
tudi dolgoročna zasnova, ki jo predla-
gamo, bolj celostna, bolj utemeljena 
in bolj realna. Na podlagi teh strokov-
nih podlag in zasnove trenutno pri-
pravljamo variantno rešitev za osre-
dnjo peš cono med Janežičevo vilo in 
stavbo Univerzale; ta bo podlaga za 
pripravo OPPN, ki bo dan v javno raz-
grnitev in javno razpravo. Prebivalci 
si strokovne podlage lahko ogledajo 
na oddelku za urejanje prostora.

Na zadnji seji občinskega 
sveta se je odvijala razgibana 
obravnava v zvezi s prizidkom k 
Zdravstvenemu domu in gradnjo 
podzemnih garaž. S tem v zvezi 
se poraja vrsta dilem in vprašanj. 
Ena od njih je primernost lokacije 
v centru mesta in logistična 
vprašanja, ki jih prinaša. Kateri 
argumenti so prevladali?
Da, razprava je bila burna in se 
kar ni nehala, v glavnem se je vrte-
la okoli financ. Jaz lahko podam ar-
gumente z vidika urbanizma in oži-
vljanja centra. Ne vem, če si center 
Domžal lahko privošči izgubo še ene 
vitalne javne vsebine, ki bi odšla ne-
kam na obrobje. Kako ključna je za 
formiranje centra mesta povezava 
med centralnimi dejavnostmi in od-
prtim javnim prostorom, je pokazala 
nedavna raziskava, v kateri je sode-
lovala moja žena. Predlagali bi celo, 
da se ob javne površine vrnejo Cen-
ter za socialno delo, sodišče in knji-
žnica, ki so zdaj v velikih stavbnih 
kompleksih brez javnih površin.

Bo s 174 parkirnimi mesti za zapo- 
slene in obiskovalce zagotovljenih 
zadosti parkirnih mest?
Glede na normativ prostorskega 
akta je to še premalo za zdravstve-
ni dom kot celoto, zato mislim, da 
bi morali zaposleni parkirati v ga-
ražni hiši severno od SPB. Potem je 
pa odvisno od parkirnega režima, 
ki bi moral spodbujati kratkotrajno 
parkiranje. V strokovnih podlagah 
smo predvideli zadostno količino 
parkirnih mest na območju centra, 
vendar bo preureditev mirujočega 
prometa potekala dlje časa.

Kako bo omogočen dostop za 
starejše, invalide in mamice z 
otroškimi vozički, ki morajo čim 

lažje priti oziroma se pripeljati 
čim bližje zdravstvenemu domu?
Najbolj udobno za njih je parki-
ranje v pripadajoči garažni hiši in 
uporaba dvigala.

Sodelovali ste tudi v natečajni 
komisiji za izbor projekta 
omenjenega prizidka in gradnje 
podzemnih garaž. Izračuni 
kažejo, da bo gradnja zelo draga 
in da občutno presega povprečno 
ceno na m² pri podobnih 
investicijah (povprečje okoli 1700, 
domžalski prizidek pa je ocenjen 
na okoli 3000 evrov). Zakaj 
tolikšno odstopanje navzgor?
To ni pravilna primerjava, v to ceno 
ni vključena samo stavba, ampak so 
tu prestavitve komunalne infrastruk-
ture, ki napaja pol mesta, od trans-
formatorske postaje, plinovoda, vo-
dovoda, kanalizacije, elektrike, tele-
komunikacij; veliko bo naneslo varo-
vanje gradbene jame za objekt in in-
frastrukturo, to je 9 m globoka jama 
sredi mesta; potem so predvidene vr-
tine za toplotno črpalko, sončne celi-
ce na strehi itd.

Živahno razpravo je sprožila tudi 
rešitev s stekleno fasado. Je to 
morda razlog za višjo ceno?
Ne, steklena fasada, kot je zami-
šljena, podraži celotno investicijo 
za približno dva odstotka. S to fa-
sado sooblikujemo identiteto nove 
osrednje peš cone v mestu in mora 
biti oblikovana na nivoju osrednjih 
dveh historičnih dominant, Univer-
zala in Janežičeve vile; vse bodoče 
stavbe ob tem osrednjem prostoru 
morajo imeti nadstandardno obli-
kovane fasade.

Občina Domžale ima številne 
prostorske in arhitekturne 
probleme ter številne izzive za 
prihodnje. Kaj bi kot arhitekt 
želeli sporočiti odločevalcem  
v občini Domžale?
Upam, da se je z nakupom zemljišč 
urejanje mestnega središča končno  
aktiviralo, do zdaj se na tem področ-
ju ni veliko delalo, a kot se je izkaza-
lo v Ljubljani, je urejanje javnega pro- 
stora in umikanje pločevine iz središ- 
ča na volitvah vsakič znova nagraje-
no. Se pa strinjam, poleg središča je 
v občini še veliko prostorskih proble-
mov in priložnosti, na primer Univer-
zale, ureditev Stoba, Kulturni dom in 
glasbena šola, problem SPB-1, želez-
nica, športni park s Ten-tenom itd., 
ki bi jih bilo tudi potrebno izpostavi-
ti neki dolgoročni viziji. Pomembno 
je biti proaktiven – če ne stremiš k ci-
lju, boš sam postal tarča. ❒

Strinjam se, da obnove 
potekajo zelo stihijsko 
in neenotno, za to bi 
moral skrbeti občinski 
urbanist. Ne zagovarjam 
pa pristopa, da bi bila 
narejena neka šablona, 
po kateri bi se obnavljalo 
vse v mestu, ker vsak 
prostor je zgodba zase.




