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Slovenija:

Internet Naslov Šibek potresni sunek v bližini Velikih Lašč

Zaporedna št.
1

Medij Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum Kronika; 11. 2. 2021

Avtor STA

Teme potres

Povzetek
...Seizmografi državne mreže  opazovalnic so danes ob 15.09 zabeležili šibek  sunek, magnitude 0,9. potresnih potresni
Po prvih podatkih je bilo žarišče  28 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Velikih Lašč. Intenziteta potresa
potresa v širšem nadžariščnem... 

Internet Naslov Po Sloveniji več kot 3100 najemnih stanovanj za starejše, do leta 2025 še 400 novih

Zaporedna št.
2

Medij Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum Ostalo; 11. 2. 2021

Avtor Unknown

Teme Projektiranje

Povzetek
...novih naložb. Za ta namen je objavljen Poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj/večstanovanjskih 
stavb – zgrajenih ali v fazi gradnje oz.  – in stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanj. Stanovanja morajo biti projektiranja
arhitekturno in arhitektonsko prilagojena starejšim, v mirnem in urbanem okolju, kjer... 

Tisk Naslov Prostorsko stisko v zdravstvu rešujemo, a le na papirju

Zaporedna št.
3

Medij Delo, Slovenija Stran: 11 Površina: 779 cm2

Rubrika, Datum Ljubljana; 12. 2. 2021

Avtor Manja Pušnik

Teme Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek
...največje infekcijski kliniki v Ljubljani in Mariboru ter celovita prenova UKC Ljubljana,« dodajajo v vladni službi, ki jo 
vodi minister Zvonko Černač.  Slovenije ( ) je na javnem urbanističnem natečaju Zbornica za arhitekturo in prostor ZAPS
za urbano prenovo medicinskega območja Vodmata pred dnevi izbrala rešitev biroja Katušič Kocbek Arhitekti. Gre... 

Tisk Naslov Javni natečaji prinesejo najkvalitetnejše rešitve

Zaporedna št.
4

Medij Dnevnik, Slovenija Stran: 19 Površina: 684 cm2

Rubrika, Datum Kultura; 12. 2. 2021

Avtor Pučko Tanja Lesničar

Teme Projektiranje

Povzetek
...pustijo pri ustvarjanju dobre arhitekture neizbrisen pečat Sicer pa menimo, da arhitekturi v Sloveniji ne gre tako 
slabo. Zdaj se veliko govori o spremembah , ki naj bi, če sklepamo po odzivih dela strokovne gradbene zakonodaje
javnosti, spremenila potek javnih naročil in s tem črpanja sredstev iz različnih proračunov. Javni natečaji... 

Tisk Naslov "Naš prostor vse bolj zasedajo stavbe, ki sploh niso arhitektura"

Zaporedna št.
5

Medij Primorski dnevnik, Slovenija Stran: 11 Površina: 793 cm2

Rubrika, Datum Kultura; 11. 2. 2021

Avtor Unknown

Teme Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek

...večkrat nagrajen, med drugim je prejel nagrado zlata ptica, nagrado Prešernovega sklada, Plečnikovo in 
Valvasorjevo nagrado ter nagrado platinasti svinčnik  Slovenije. Arhitektura vam je Zbornice za arhitekturo in prostor
bila tako rekoč položena v zibko; prihajate iz družine arhitektov, arhitekt je bil tudi vaš oče Marjan Mušič. Kaj je to 
pomenilo... 
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Sta.si 11.02.2021 
Thursday, 15:52Country: Slovenia

https://www.sta.si/2866449/sibek-potresni-sunek-v-... 1 / 1

Šibek potresni sunek v bližini Velikih Lašč
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 15.09 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 0,9. Po 
prvih podatkih je bilo žarišče potresa 28 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Velikih Lašč.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so 
čutili posamezni prebivalci širšega območja Velikih Lašč, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji 

 za okolje.RS

 

Sta.si 11.02.2021 
Četrtek, 15:52Država: Slovenija

https://www.sta.si/2866449/sibek-potresni-sunek-v-... 1 / 1
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https://www.sta.si/2866449/sibek-potresni-sunek-v-blizini-velikih-lasc
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Po Sloveniji več kot 3100 najemnih 
stanovanj za starejše, do leta 2025 še 400 
novih 

Odpri galerijo 

Shutterstock 

11.02.2021, 04.00 

Nepremičninski sklad PIZ bo do konca leta 2022 pridobil več kot 180 novih, za 
starejše prilagojenih stanovanj, do leta 2025 pa skupaj 400 stanovanj. V teku je 

tudi poziv za zbiranje ponudb za nakup objektov in stavbnih zemljišč za gradnjo 
stanovanj za starejše. Kvadrati 

Osnovni namen Nepremičninskega sklada je zagotavljanje in oddajanje stanovanj za starejše. V svojem 

skladu ima 3123 najemnih stanovanj v 116 krajih in 555 stanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih 

objektih po vsej Sloveniji, med katerimi je 360 oskrbovanih najemnih stanovanj. Namenjena so 

reševanju stanovanjskih vprašanj upokojencev oz. starejših od 65 let, oddajajo pa se za nedoločen čas. 

Vecer.com 11.02.2021 
Četrtek, 04:00Država: Slovenija

https://www.vecer.com/kvadrati/skrb-za-primerno-bi... 1 / 4
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https://www.vecer.com/kvadrati/skrb-za-primerno-bivanje-v-tretjem-zivljenjskem-obdobju-10234748
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Osnovno poslanstvo družbe je skrb za primerno bivanje v tretjem 

življenjskem obdobju, kar pomeni ob ekonomsko uspešnem poslovanju 

družbe tudi vzdrževanje, energetsko sanacijo in arhitekturno 

prilagajanje obstoječega stanovanjskega sklada in razvijanje novih 

projektov z najemnimi stanovanji za starejše (oskrbovana in namenska) 

in drugih oblik bivanja (bivalne skupnosti za starejše). Mag. Andrej 

Hudoklin, direktor Nepremičninskega sklada, poudarja: "Zastavljene 

imamo ambiciozne načrte in navkljub epidemiji nadaljujemo z iskanjem 

Mag. Andrej Hudoklin, direktor primernih zemljišč za gradnjo in razvijanjem novih naložb." 
Nepremičninskega sklada 

Arhiv Nepremičninskega 

Sklada 

Oskrbovana stanovanja Nepremičninski Sklad PIZ 

Več kot 3100 najemnih stanovanj za starejše po Sloveniji 

Med 2763 namenskimi najemnimi stanovanji prevladujejo garsonjere in enosobna stanovanja, 
2 povprečna površina stanovanj je 38 m . Najemnina za povprečno veliko stanovanje znaša približno 129 

evrov mesečno; k najemnini je treba prišteti vse obratovalne in ostale stroške. Najemnine za stanovanja 

Nepremičninskega sklada so nižje od najemnin na trgu in tako dostopnejše starejšim. V lasti imajo tudi 
2 360 oskrbovanih najemnih stanovanj v 16 krajih po Sloveniji, ki so velika od 27 do 72 m in primerna za 

bivanje ene ali dveh oseb. Povprečna najemnina za oskrbovano najemno stanovanje znaša 5,9 evra na 

kvadratni meter, k najemnini pa je treba prišteti vse obratovalne in ostale stroške. 

Vecer.com 11.02.2021 
Četrtek, 04:00Država: Slovenija
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V gradnji je 36 oskrbovanih najemnih stanovanj v Studencih v Mariboru. Nepremičninski Sklad Piz 

Še 400 novih najemnih stanovanj za starejše 

V gradnji je 60 oskrbovanih najemnih stanovanj na Bledu, 13 oskrbovanih in 8 namenskih najemnih 

stanovanj v Radljah ob Dravi, 36 oskrbovanih najemnih stanovanj v Studencih v Mariboru, več kot 40 

oskrbovanih in namenskih najemnih stanovanj na Kozini, izbrana je arhitekturna rešitev za izgradnjo 

20 oskrbovanih stanovanj ob Šegovi ulici v Novem mestu in za prenovo objekta in pridobitev dodatnih 

namenskih najemnih stanovanj v Radovljici. Skupaj bo tako do konca leta 2022 predvidoma na voljo 

180 novih najemnih stanovanj za starejše. 

Vecer.com 11.02.2021 
Četrtek, 04:00Država: Slovenija
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13 oskrbovanih in osem namenskih stanovanj bo zgrajenih v Radljah ob Dravi. Nepremičninski Sklad Piz 

Do leta 2025 želi sicer Nepremičninski sklad pridobiti 400 novih oskrbovanih in namenskih najemnih 

stanovanj za upokojence in druge starejše. 

Poziv za zbiranje ponudb za nakup stanovanj, zemljišč 

Nepremičninski sklad išče primerna zemljišča za gradnjo in razvijanje novih naložb. Za ta namen je 

objavljen Poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj/večstanovanjskih stavb – zgrajenih 

ali v fazi gradnje oz. projektiranja – in stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanj. Stanovanja morajo biti 

arhitekturno in arhitektonsko prilagojena starejšim, v mirnem in urbanem okolju, kjer so v bližini 

ključne življenjske storitve, kot so trgovina, zdravstvena oskrba, javni prevoz … 

Več informacij je na voljo na spletni strani www.ns-piz.si . 
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Prostorsko stisko v zdravstvu rešujemo, a le na papirju
Projekti Rešitve za nove prostore ljubljanskega UKC,

medicinske fakultete in zavoda za transfuzijsko

medicino - Bo pol milijarde evrov dovolj?

Od kod denar za zdravstvo

V vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zatrjujejo, da

bo Slovenija za zdravstveno infrastrukturo prek različnih mehanizmov
svežnja za okrevanje in odpornost do konca leta 2023 oziroma 2026
namenila več kot 350 milijonov evrov. »Temu znesku je potrebno dodati

še nacionalni prispevek, kar pomeni, da gre za naložbe, ki za javno zdra-

vstveno infrastrukturo presegajo 500 milijonov evrov. Med njimi so naj-
večje infekcijski kliniki v Ljubljani in Mariboru ter celovita prenova UKC

Ljubljana,« dodajajo v vladni službi, ki jo vodi minister Zvonko Černač.

Zbornica za arhitekturo in pro-

stor Slovenije (ZAPS) je na jav-

nem urbanističnem natečaju za
urbano prenovo medicinskega
območja Vodmata pred dnevi iz-
brala rešitev biroja Katušič Koc-
bek Arhitekti. Gre za načrtovanje
novih stavb Zavoda RS za trans-
fuzijsko medicino, UKC Ljublja-

na in širitve medicinske fakulte-

te. Kdaj bi lahko začeli z gradnjo,
(še) ni znano. Na vladni službi
za razvoj in evropsko kohezijsko

politiko zatrjujejo, da bo država
skupaj z EU za zdravstveno infra-
strukturo do leta 2026 zagotovi-

la več kot 500 milijonov evrov.

Manja Pušnik

Zmagovalna rešitev ljubljanskih
arhitektov bo sicer podlaga za
pripravo občinskega podrobnega

prostorskega načrta (OPPN) za
območje Vodmata med Korytko-

vo in Bohoričevo ulico, Vodmat-

skim trgom, Malenškovo ulico ter
stavbami porodnišnice in zdajšnje
stavbe medicinske fakultete. Na
zavodu za transfuzijsko medicino,
ki ga vodi Stevo Lekič, pojasnju-
jejo, da za delovanje potrebujejo
dodatnih 14.450 kvadratnih metov
novih površin. Na vprašanje, kdaj

bi torej lahko dobili novo stavbo,
odgovarjajo: »Ker izdelava OPPN

zahteva veliko časa (najmanj eno
leto), je težko oceniti, kdaj se bo
to zgodilo. Če ne bo zamud, bi se

lahko gradnja prve faze začela čez
tri leta.« Investitor nove stavbe je
zdravstveno ministrstvo, zavod

pa bo gradnjo sofinanciral z na-
mensko privarčevanimi sredstvi iz
preteklosti. Finančna konstrukcija
še ni izdelana, se pa na zavodu že

posvečajo izdelavi urbanistične
dokumentacije, ki je predpogoj za
investicijo.

Večje prenove stavbe, v kate-
ri deluje zavod, ni bilo že več kot

deset let. »V stavbi na Šlajmerjevi

6 smo prostorsko stisko reševa-
li s pridobitvijo in prilagoditvijo

prostorov v okolici zavoda. Stare

stavbe smo usposobili predvsem
za delo administracije, na novo pa

smo postavili montažni objekt, v
katerem so zdaj kriobanka, preda-
valnica, uvajalnica in del admini-
stracije. Računovodsko-finančno
službo smo preselili v trgovsko-
-poslovni center (TPC) Murgle,

center za tipizacijo tkiv pa že več

let deluje na dveh dislociranih lo-

kacijah za nevrološko kliniko,« še
dodajajo na zavodu za transfuzij-

sko medicino.

Bo denar za širitev medicinske
fakultete zagotovljen?

Po besedah dr. Igorja Švaba, de-
kana medicinske fakultete, je na
območju medicinske fakultete

predvidenih več gradenj. »Gre za
projekt 'Trojni kampus medicin-
ske fakultete' (Kampus Vrazov trg,
Kampus Korytkova in Kampus
Zaloška). Na Vrazovem trgu je za-
četek gradnje predviden leta 2022
oziroma leta 2023, ocena te inve-

sticije znaša okoli 50 milijonov
evrov. Za izpolnitev vseh potreb pa

bi v daljšem časovnem obdobju po
grobih ocenah potrebovali več kot

sto milijonov evrov,« dodaja Švab.

Medicinska fakulteta na območju
Vodmata sicer načrtuje pedago-

ško, zdravstveno in raziskovalno
dejavnost, za kar potrebuje okoli
dodatnih 10.000 kvadratnih me-
trov površin. »Trenutno stisko re-
šujemo tako, da so študentje in za-
posleni v prostorih, ki ne ustrezajo
potrebam sodobne izobraževalne,

raziskovalne in zdravstvene insti-
tucije, prostore za izvedbo pouka

pa tudi najemamo,« dodaja Švab.

Gradnja stavbe na Korytkovi je bila
po njegovih besedah predvidena v
treh fazah. Začetek gradnje prve
faze je bil načrtovan davnega leta

1973, druga faza pa je bila predvi-
dena v obdobju od leta 1976 do leta

1981, vendar ni bila nikoli realizi-
rana. »V stavbi medicinske fakul-
tete deluje okoli 200 zaposlenih.

V predavalnicah je hkrati lahko
navzočih 558 študentov, v okviru
posameznih inštitutov pa so tudi
vajalnice, v katerih prav tako pote-
ka študijski proces. Tako je na in-
štitutu za anatomijo 120 študentov,
30 na inštitutu za farmakologijo

in 40 na inštitutu za histologijo in
embriologijo. Skupaj torej okoli
750 študentov.«

Na nedavnem javnem posvetu o
vpisnih mestih na fakultetah, ki ga

je na Brdu pri Kranju organiziral
premier Janez Janša, je Švab poja-

snil, da bi medicinska fakulteta z
velikim veseljem vpisala več štu-
dentov, a da za to potrebuje novo
stavbo in dodatni kader, kar terja

dodatni denar. Janša mu je odvrnil,
da je država za to pripravljena najti
sredstva. Pa se bo to tudi uresniči-
lo? »Na izjavo gledam optimistično
in verjamem, da je premier mislil
resno. Seveda pa bom vztrajal na
resnejši zavezi, kot je samo ustno
zagotovilo,« odgovarja dekan Igor
Švab.

Novi prostori UKC
so prioriteta

Ljubljanski UKC na območju Vod-
mata po besedah generalnega

direktorja dr. Janeza Poklukarja
načrtuje nove oziroma razširje-
ne objekte za klinični oddelek za
gastroenterologijo, stomatološko

kliniko, klinični oddelek za maksi-
lofacialno kirurgijo in ginekološko
kliniko. Prav tako načrtujejo novo-
gradnjo za Reševalno postajo Lju-
bljana in za inštitute, kot je znan-
stveni center za genetiko. Za čim

boljšo dostopnost obiskovalcev in

zaposlenih so predvideli tudi ši-
ritev Bohoričeve ulice in urejanje

prometa na Zaloški ulici. Ob tem
na UKC dodajajo, da bo prometna
študija izdelana v okviru OPPN.

Iz zmagovalne rešitve na javnem
natečaju ZAPS pa je razvidno, da bi
se v prihodnje lahko širila gineko-
loška klinika oziroma je celo pred-
videno, da bi ob Šlajmerjevi ulici
zgradili novo ginekološko kliniko
z inštitutom. Poklukar pojasnjuje:

»Predvidena je nadgradnja gine-

kološke klinike z nadzidanjem aliO
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Delo 12.02.2021 
PetekDržava: Slovenija

Stran: 11

Površina: 779 cm2 1 / 2

Delo 12.02.2021 
PetekDržava: Slovenija

Kazalo

Stran: 11

Površina: 779 cm2

8



















prizidkom, in sicer zaradi selitve
ginekologije iz glavne stavbe UKC
Ljubljana na severovzhodni strani

stare ginekološke klinike. Novo-
gradnja je predvidena tudi za inšti-
tute oziroma za znanstveni center
za genetiko in morebitno širitev

programa ginekologije.« Na UKC

dodajajo, da bi lahko arhitektur-
ne natečaje za posamezne objekte

razpisali že do konca leta, vendar
le pod pogojem, da bo financiranje
projektov zagotovljeno.

Zanimivo je, da so arhitekti zma-

govalne urbanistične rešitve za ob-
močje Vodmata upoštevali tudi na-
črtovano in nujno potrebno novo
stavbo klinike za infekcijske bole-

zni in vročinska stanja na severni
strani Bohoričeve. ZAPS naj bi jav-
ni natečaj sicer objavil še ta mesec.
Na vprašanje, kdaj naj bi se gradnja
nujno potrebne infekcijske klinike
tudi zgodila, Poklukar odgovarja:

»Po optimističnem scenariju bi
lahko začeli z gradnjo prihodnje
leto ali leta 2023, seveda odvisno
od časovnic različnih postopkov

javnih naročil.«
• Novo infekcijsko kliniko

bi lahko začeli graditi
leta 2022 ali 2023.

• Dekan medicinske fa-
kultete Igor Švab upa na

izpolnitev ustnih zago-
tovil Janeza Janše.

• Stavba zavoda za
transfuzijsko medicino
nazadnje obnovljena
pred desetletjem.

v .Uk. % . \Hjfc A.
\ h-i . jSj, j

dsmmLM

Prostori medicinske fakultete ne ustrezajo potrebam sodobne izobraževalne, raziskovalne in zdravstvene institucije. V stavbi namreč deluje okoli
200 zaposlenih in 750 študentov. Foto Jože Suhadolnik

Stavba zavoda za transfuzijsko medicino je že zdavnaj pretesna za vse
zaposlene, zato so prisiljeni delati tudi na drugih lokacijah.
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intervju / Blaž Budja, Rok Jereb in Nina Majoranc, arhitekti

Javni natečaji prinesejo najkvalitetnejše rešitve
/ Tanja Lesničar - Pučko

Letošnji prejemniki nagrade Pre-

šernovega sklada za arhitektu-
ro, Blaž Budja, Rok Jereb in Ni-
na Majoranc, so strokovno ko-
misijo prepričali s projektoma
Materinski dom v Ljubljani in

Poslovna stavba TEM Čatež, v katerih
je prepoznala »vpetost v lokalno oko-
lje, občutljivost do konteksta, materia-
la, detajla, še posebej pa občutljivost do
uporabnika«. Materinski dom ni njihov
prvi projekt, namenjen ranljivim skupi-

nam, že pred tem je trojica zasnovala
Varstveno-delovni center INČE v Men-

gšu in Športno dvorano Stopiče ter

prejela tudi stanovsko Plečnikovo me-

daljo in nominacijo za najpomembnej-
šo arhitekturno nagrado Evropske uni-
je Mies van der Rohe.

Arhitektura nas določa veliko bolj,
kot se večina ljudi zaveda. Kaj je za

vas kakovostna bivalna arhitektura
v naših razmerah, kjer na eni strani
prevladujejo družinske hiše, na drugi

pa blokovska stanovanja s
podstandardnimi površinami?

Za nas je osnova dobre arhitekture rav-

novesje med osnovnimi gradniki pros-
tora. Med potrebami uporabnikov in
nosilnostjo prostora. Zrelejša ko je
družba, lažje prepozna svoje potrebe,
modreje in bolj kritično izrabi prostor

Obstoječe blokovske strukture bo pre-
cej težko predelati in jim dodati površi-

ne, prilagojene sodobnemu načinu bi-
vanja, tam, kjer le-teh drastično prima-
njkuje. Lahko pa pri ustvarjanju novih
objektov posvetimo več časa raziska-
vam potreb današnje družbe, psihološ-
ke, sociološke in druge vidike potreb
ljudi, ki niso številčno izmerljivi, se pa v
trenutni situaciji izrazito čutijo.

V splošnem velja, da so v Sloveniji
razmerja precej porušena, se pa sta-

nje izboljšuje. Stanovanjska politika
cilja na zagotovitev najemnih stano-

vanj, kar bi lahko vsaj malo spreme-
nilo družbeno zavest, da so lastniška
stanovanja edina nuja za varen obču-
tek bivanja.

Arhitekti sami prebivajo v zelo
drugačnih arhitekturah od tistih,

ki jih gradijo za druge. So osebne
potrebe nekaj drugega kot poklicni
pogled na arhitekturo?

Tukaj pa smo mi precej običajni. Svoja
bivališča smo si uredili v skladu z
zmožnostmi in znanjem, ki ga premo-
remo. Običajno se pri snovanju domov
za druge zalotimo, da to počnemo ta-
ko, kot bi jih urejali zase. Pri lastni gra-
dnji pa lahko arhitekti preizkusimo
ideje, ki v razvoju projektov za druge
naročnike niso dosegle konsenza ali
poguma za izvedbo.

Danes arhitektura nastaja na

računalniku, odvisni ste od programov.
Kaj so prednosti in slabosti takšnega
dela? Ali risba za vašo generacijo sploh
še obstaja?

Ko smo študirali, se je informacijska
tehnologija že dobro uveljavila in
opredelila učni in delovni proces.
Kljub temu verjamemo, da je risba os-

novno orodje za razmislek. Kot je re-
kel arhitekt in profesor Vojteh Ravni-
kar, ne verjamemo možganom, če ne

preizkusimo z roko. Veliko uporablja-

mo ročno risbo in k temu odkrito
spodbujamo tudi kolege, v njej lažje
najdemo bolj osebno obravnavo, risba,
skica ostaja lasten, hipen prenos misli,
ki se lahko zgodi kjerkoli.

Osnova našega delovnega procesa
pa je v zadnjih letih BIM-tehnologija.

Pri projektiranju v treh dimenzijah se

vsakemu objektu kot osnovnemu gra-
dniku izdelave določijo še informacije.
Upravljanje teh informacij precej olaj-

ša projektiranje, gradnjo in kasneje
uporabo grajenih struktur. BIM je tako
precej premešal štrene snovalcem ar-

hitekture, morda se bo razkorak med
arhitekti oblikovalci in izvedbenimi
arhitekti še bolj poglobil.

Ko govorite o upoštevanju konteksta:
kako doseči vpetost nove arhitekture v
lokalno okolje, ki je pri nas pogosto

sračje gnezdo javnih zgradb različnih
obdobij, tipskih zgradb in
samograditeljev?
Kontekst prostora je za nas ključen,
okolje in njegove pomene vedno neka-
ko razgradimo in jih sestavimo nazaj v

novo celoto. Naše odzivanje na pozitiv-

ne in tudi negativne impulze seveda
opredeljuje tudi naše končne izdelke.
Svetloba in predvsem senca sta eden od
osnovnih gradnikov snovanja prostorov.

Vizualne povezave znotraj objektov kot
tudi komunikacija notranjosti in zuna-

njosti so bistvene za občutek varnosti
in ugodja. Za to pa seveda niso nujne

velike steklene površine, pač pa razmis-
lek o njihovi pravilni uporabi.

Pri socialnovarstvenih ustanovah -
varstveno-delovnem centru, domu
upokojencev, materinskem domu - se

funkcionalnost arhitekture veliko bolj
jasno pokaže kot pri zasebnih
projektih. Ste morda dobili od
uporabnikov kasneje tudi kakšne
kritične odzive?
Zaradi narave socialnovarstvenega
okolja smo morali biti pri obravnavi
funkcionalnih sklopov prostorov in
povezav še bolj pazljivi, saj se pravilna
uporaba hitreje izrazi v mirnejšem bi-
valnem okolju. Četudi obstaja precej

natančen pravilnik o minimalnih stan-

dardih za takšno projektiranje, smo se

večine bistvenih in uporabnih stvari
naučili ob pogovorih z vodjami teh za-

vodov. Njihove izkušnje so bile za nas

najdragocenejše. Ta participacija je
morda tudi razlog za večino pozitivnih
odzivov uporabnikov.

Kakšen je položaj arhitekture v
Sloveniji, kaj menite o naročilih,

razpisih, natečajih?
Arhitektura združuje umetniško in inže-
nirsko plat Bolj ko je umetniško opre-
deljena, težje je izmerljiv njen vnaprej-
šnji učinek. Obenem so tu tudi socialni
in sociološki, geografski, kulturni ter še
drugi vidiki urejanja prostora, ki svoje
učinke pokažejo šele čez čas. Če nas

sprašujete po kakovostni arhitekturi,
potem jo opredeljuje kvaliteta izvedenih
del, kar pa je nemalokrat odvisno tudi
od tistih, ki se za posege odločajo. Na-

ročniki, ki jim je mar za varovanje oko-
lja, naravne in kulturne dediščine in za

varnost ter dobro počutje ljudi, pustijo
pri ustvarjanju dobre arhitekture neiz-
brisen pečat Sicer pa menimo, da arhi-
tekturi v Sloveniji ne gre tako slabo. Zdaj

se veliko govori o spremembah gradbe-

ne zakonodaje, ki naj bi, če sklepamo po
odzivih dela strokovne javnosti, spreme-
nila potek javnih naročil in s tem črpa-
nja sredstev iz različnih proračunov. Jav-
ni natečaji bi utegnili biti, po najbolj čr-
nem scenariju, pozabljeni, ukinjeni.

Ravno ti natečaji pa v resnici pripeljejo
do najkvalitetnejših rešitev. Z željo, da
arhitekti in okoljevarstveniki ne bi bili
kategorično označeni kot naspfotniki
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razvoja družbe, se pridružujemo apelu

po ohranitvi instituta javnega natečaja.

Je korona zaustavila naročila,
je vaš kruh zdaj trši?
Če sodimo po odzivih kolegov, s kate-
rimi dnevno komuniciramo, se zdi, da
imamo skoraj vsi, kljub izraziti zdrav-
stveni krizi, še vedno delo. Morda se je
dinamika spremenila, lahko tudi, da

na to še vedno vpliva val oziroma am-

plituda valovanja, ki nam je vsaj malo
naklonjena in je svojo rast nakazovala
pred pandemijo. Način dela in način
komunikacije pa sta se spremenila.

Kot v šoli je tudi pri našem delu precej

več videokonferenc in komunikacije
preko elektronskih kanalov. Tudi ob
zatonu korone, naj to izzveni tudi kot
naša velika želja, bomo del tega verjet-

no obdržali. x

Z željo, da arhitekti in

okoljevarstveniki ne bi bili
kategorično označeni kot
nasprotniki razvoja družbe,

se pridružujemo apelu po
ohranitvi instituta javnega
natečaja .

kHFW

Blaž Budja, Nina Majoranc in Rok Jereb O Luka Cjuha
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MARKO MUŠIČ - Arhitekt in letošnji Prešernov nagrajenec

»Naš prostor vse bolj zasedajo
stavbe, ki sploh niso arhitektura«

LJUBLJANA - Dobitnik Prešernove
nagrade za življenjsko delo, arhitekt Marko
Mušič, je v intervjuju za STA med drugim
obudil spomin na očeta, arhitekta Marjana
Mušiča in obdobje ustvarjalnega zanosa v
60. in 70. letih. Spregovoril je tudi o (neu-
resničenih) načrtih za NUK 11. in o svojem,
predvsem ustvarjalno intoniranem, odnosu
do arhitekta Jožeta Plečnika.

Arhitekt Marko Mušič (1941) je štu-
diral in leta 1966 diplomiral v Ljubljani

pri prof. Edvardu Ravnikarju. Izpopolnjeval

se je na Danskem in v ZDA. Je redni član
slovenske in evropske akademije znanosti

in umetnosti ter dopisni član štirih tujih
akademij. Na področju arhitekture deluje
že skoraj 60 let. Za svoje stvaritve je bil
večkrat nagrajen, med drugim je prejel na-

grado zlata ptica, nagrado Prešernovega
sklada, Plečnikovo in Valvasorjevo nagrado

ter nagrado platinasti svinčnik Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije.

Arhitektura vam je bila tako rekoč
položena v zibko; prihajate iz družine ar-
hitektov, arhitekt je bil tudi vaš oče
Marjan Mušič. Kaj je to pomenilo za vas,

kakšni so vaši spomini na očeta?
Oče je bil izjemna osebnost v dovolj

tanki plasti slovenske duhovne aristo-

kracije. Bil je izrazit polihistor v naj-
žlahtnejšem renesančnem pomenu. Pre-

tanjen poznavalec umetnosti, poglobljen
arhitekturni teoretik in zgodovinar, iz-

vrsten projektant, klasik slovenske arhi-
tekturne risbe ter seveda ploden in izje-

men pisec. Sam sem ga preprosto obo-
ževal in sva bila že od mladostniških let
nerazdružljiva. Spremljal sem ga na stro-

kovnih poteh, dan za dnem sva razpra-
vljala o vsem mogočem, kar se je pravi-
loma začelo in končalo z arhitekturo.

Vedno sem se zavedal prednosti,

ki mi je bila dana z mojim očetom.

Skromno sem se oddolžil vsaj z izdajo
albumov izbranih arhitekturnih risb
in s knjigo Arhitektura za vse čase, v
kateri sem podrobno predstavil oče-
tovo delo za Novo mesto in Dolenjsko

pa tudi njegove napore za ohranjanje

v drugi svetovni vojni ogrožene arhi-
tekturne dediščine. In končno z za-
jetno monografijo Umetnost arhitek-
turne risbe. V njej šem zbral očetove
najlepše risbe in jih tudi podrobno

komentiral. Ob stoletnici njegovega
rojstva pa sem v Slovenski akademiji
znanosti in umetnosti (SAZU) pri-
pravil dvodnevni simpozij, na katerem
so številni predavatelji predstavili nje-

gov pomembni prispevek k slovenski
arhitekturi. Prispevki so objavljeni v
Zborniku Marjana Mušiča.

Arhitekturo ste študirali v Ljubljani,
pa tudi na Danskem in v ZDA. Kaj vam je
dal študij v tujini?

Še med študijem sem v Koebenha-
vnu sodeloval z danskim arhitektom in
arheologom Ejnarjem Dyggvejem. Takrat
je skupaj z mojim očetom raziskoval sta-

rokrščanski nadškofijski sedež v antični
Saloni. Tako sem sočasno in iz prve roke
spoznaval tesen odnos med arheologijo
in arhitekturo. In še posebej tisto ustvar-
jalno jedro, iz katerega sem izhajal pri
navdušenem, zavzetem risanju možnih
rekonstrukcij nekdanje podobe. Morda
sem od takrat posebej pozoren in občudjiv
do odkritij arheoloških ostalin, njihovih
možnih rekonstrukcij in predstavitev. To
zanimanje pa tudi izkušnja sta mi prišla
prav pri vrsti projektov. Ne nazadnje
tudi pri vključevanju arheoloških najdb v
projekt nove Narodne in univerzitetne
knjižnice (NUK).

Druga izkušnja pa je bila bolj usodna.
Že med študijem sem s posebno pozor-
nostjo in z navdušenjem spremljal delo in
še posebej razmišljanja slovitega ameri-

škega arhitekta Louisa Kahna. Za razliko
od drugih, sočasnih izstopajočih arhitektov
me je prevzela njegova filozofija arhitekture
in še posebej navezanost na tradicijo in

kulturo arhitekturne zgodovine. Vedno
sta izstopala tudi jasnost arhitekturne
kompozicije in smisel za simboliko. Bil je
od vseh drugačen in takšne so bile tudi
njegove sicer maloštevilne arhitekture, v
katerih je uresničil svoj moto, da je treba
dati vsaki stavbi dušo.

Imel sem srečo in sem se po diplomi
kot prejemnik prestižne štipendije Fordove
fundacije izpopolnjeval v njegovem studia
Takrat sem bil že izoblikovan arhitekt s

prvimi uspehi. Zato je bil najin odnos
drugačen od tistega, ki ga je imel z večino

ostalih kolegov. Izjemno topla in prijateljska
osebnost mi je ostala v spominu tudi
zaradi njegovega odziva na novico o zmagi

na natečaju za skopsko univerzitetno sre-
dišče. Ker sem nihal med možnostmi, da
ostanem v ZDA, kjer so bile takrat izjemne
priložnosti za arhitekte, ter med povratkom
in delom na novem projektu, me je z oče-

tovsko zavzetostjo prepričal, da moram

nemudoma v Skopje in nadaljevati ter do-
končati svoje veliko in pomembno delo.

V 60. in 70. letih minulega stoletja

ste načrtovali številne velike projekti po
vsej nekdanji Jugoslaviji, če omenim sa-

mo Univerzitetno središče v Skopju ali
pa Spominsko in kulturno središče v Ko-
lašinu v Čmi gori. Kako se spominjate ti-
stega časa?

To je bilo obdobje zanosa, vere v ar-
hitekturo, mladostnega navdušenja, novih
možnosti in seveda tekmovalnosti. Ob
številnih natečajih smo se uspešni avtorji
medsebojno seveda dodobra poznali. Po
konceptih, formalnem izrazju, spretnosti
in prepričljivosti funkcionalnih zasnov in

celo po tehniki risanja in predstavitev. Se-
veda pa se nismo poznali osebno in sem
se z nekaterimi najuspešnejšimi srečal
šele mnogo kasneje.

Še posebej pa sem bil presenečen,
ko sem se začel pojavljati v krajih bodočih
gradenj. Slovenci smo imeli takrat prav

poseben, izjemni ugled v nekdanji skupni
državi. In tako so posebej cenili tudi arhi-
tekte, ki smo prihajali iz ljubljanske šole za
arhitekturo.

Mislim, da je imela arhitektura v
tistem času vsestransko politično pod-
poro. Zanimivo je, da me niso nikoli
vprašali, zakaj nisem član Zveze komu-
nistov ali celo prepričevali, da je to
nujno, če hočem biti glavni arhitekt.
Očitno je bil tudi o tem vprašanju dose-

žen dogovor, ki so ga pomembni politiki,
praviloma predsedniki gradbenih in pod-
obnih odborov za uresničitev teh pro-
jektov brezpogojno spoštovali.

V 80. letih pa ste težišče svojega
ustvarjanja prenesli v Slovenijo in tedaj
kot prvo sakralno arhitekturo v vašem
opusu načrtovali cerkev Kristusovega
učlovečenja v Dravljah. Kot ste povedali
v enem od intervjujev, so imeli pri nasta-
janju tega projekta pomembno vlogo
naročniki - jezuiti, ki so se odločili, da
bodo dali pred vsem prednost kvaliteti
izvedbe. Lahko poveste več o nastajanju
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tega projekta in o pomembni vlogi na-
ročnika?

Po zaključenem vabljenem natečaju
sem v sodelovanju z draveljskimi jezuiti
spoznal čisto nov, drugačen odnos naroč-
nika, ki ga dotlej nisem nikoli izkusil in za
katerega sem že mislil, da ne obstaja več.

Odnos zavzetega soustvarjanja, zaintere-
siranega in polnega dialoga ter prijateljske
pomoči je bil zame nekaj navdušujočega;
nekaj, kar se je navezovalo na davno
minula stoletja, ko sta veličastne arhitekture
dobesedno soustvarjala izbrani, kultivirani
naročnik in njegov arhitekt

Tako tudi ni bilo nikoli pomisleka

nad tem, da sem se v arhitekturi nove 'cer-

kve zavestno in docela oddaljil od Plečni-
kovih sakralnih ureditev. Spoštovali pa
smo njegovo načelo arhitekturne celovi-
tosti. Torej celovitosti, ki sega od osnovnega
koncepta do zadnjega detajla.

Velike težave, mislim predvsem na
finančne zahteve gradnje, je draveljska
župnija premagovala s skrajnimi napori.
Vendar niti enkrat samkrat z okrnitvijo
arhitekture ali kvalitete in trajnosti izvedbe.
Zato smo se ponekod odločili za začasne
rešitve, ki smo jih skozi leta postopno na-

domeščali s tistimi, ki so bile načrtovane.

Na koncu smo cerkev počastili z novimi

orglami in s trgom, ki poslej povezuje obe
cerkvi in uvaja draveljsko sakralno oazo.

Iz 80. let so tudi načrti za NUK II., s

katerimi ste zmagali na javnem natečaju.
Projekt je bil tudi že začet, a nato zausta-

vljen, pred osmimi leti pa je bil razpisan

nov natečaj, na katerem je zmagala reši-
tev biroja Bevk PerovidTakrat sta se tudi
oblikovala dva tabora, eni so menili, da
vaš projekt ni več odsev časa, v katerem
živima in da je zato potreben nov natečaj,

na drugi strani pa so vaš projekt podprli
nekateri vidni arhitekti in umetnostni
zgodovinarji. Kako danes sami gledati

na zgodbo z NUK 11* je ostal grenak pri-
okus?

Glede nove stavbe NUK morda tve-

gam, a vseeno trdim, da je bil moj natečajni
projekt dober in sem nanj ponosen. Še

posebej na vraščenost nove stavbe v dra-
goceno okolje, na spoštovanje njegove

tradicije in lepote. Na nizki obodni del
torej, ki je zraščen z obstoječimi hišami in

v katerem se glavni vhod široko razpira

proti trgu Francoske revolucije, obelisku
in Plečnikovi NUK. In na zaporedje pro-
stranih, sklenjenih razglednih in bralnih
teras, ki višji del stavbe odmikajo v notra-

njost kareja, torej povsem izven dragoce-

nega vizualnega prostora znamenitih
obodnih ulic.

V nenehnem izpopolnjevanju je pro-
jekt prepotoval skoraj 20 let in številna,

vsakovrstna prilagajanja. Vendar sem pre-

pričan, da seje skoznje dodatno izčistil. Še

posebej zaradi odličnega sodelovanja knjiž-
ničnih strokovnjakov, arheologov in drugih
sodelujočih ekspertov, pa tudi predstav-
nikov Unesca, ki so projekt usmerjali in

ocenjevali. In seveda zaradi vseh laskavih
soglasij, ki so bila izdana za izdelani projekt
tik preden ga je vlada umaknila.

Nekaj grenkega priokusa seveda
ostane. Še posebej, ker je bti po potniški
postaji in Apostolski nunciaturi to že
tretji pomemben ljubljanski projekt, za
katerega sem zmagal na natečaju, pa po-
tem iz takšnih ali drugačnih razlogov ni

bil realiziran.
Kot umetniku med arhitekti vam

je, kot je zapisano v utemeljitvi Prešer-
nove nagrade, še posebej blizu memo-

rialna arhitektura. Na tem mestu bi

omenila Park spomina Teharje in lju-
bljanske Žale. Če bi obstajala lestvica
arhitektur glede na namembnost, kam
bi jo umestili?

Kadar se lotimo takšnih projektov,
se moramo zavedati Wittgensteinovega
prepričanja, da smisel etike in estetike

razkriva neizrekljivo. V takšnem zavedanju
postaneta vloga arhitekta in njegovo delo
pri urejanju pokopališč in parkov spomina

izjemno subtilna, občudjiva in poduho-
vljena. In to seveda v razponu od generalne
ureditve do zadnjega detajla.

Treba se je zavedati, da mora imeti
vsak delček prostora svojo simboliko in
obredno funkcijo. Vsi posegi in ureditve
morajo biti taki, da pričajo o kljubovanju
časa. Razgovor s časom, ki daleč presega
človekov vek, je pravzaprav smisel in vse-

bina takšnih ureditev. Zato vsekakor sodijo
med zahtevnejše arhitekturne naloge.

S Plečnikom ste povezani na več

načinov; vaš oče je bil njegov učenec,

prenavljali ste njegov NUK. Kako bi
opisali svoj odnos do Plečnika in kako

ocenjujete odnos Slovencev do »velikega
arhitekta«, kot ga označujejo?

Moj odnos do Plečnika je predvsem
ustvarjalno intoniran. V vsakem njegovem
delu, načrtu ali skici se spontano razpre

kreativna nasičenost, ki je neusahljiv vir

zanimanja, občudovanja pa tudi novih
ustvarjalnih spodbud.

Obenem pa je Plečnikova brezmejna
predanost iskanju popolnosti za drugega
arhitekta večen vzor, spodbuda in zaveza.

Ob razmišljanju o odnosu Slovencev
do Plečnika pa je treba izpostaviti naše

naraščajoče pomanjkanje odnosa do arhi-

tekture nasploh. O arhitekturi je premalo
govora v šolah in tudi kasneje. Tudi zato

naš prostor vse bolj zasedajo stavbe, ki
sploh niso arhitektura. Seveda imamo

vrsto odličnih arhitektov. Vendar je njihov
opus v primerjavi s poplavo konfekcijske

in podpovprečne arhitekture žal komaj

zaznaven.
Kaj vam pomeni Prešernova na-

grada, tudi v luči tega, da so arhitekti
redko med dobitniki; nazadnje jo je
prejel leta 2003 Vojteh Ravnikar, pred
njim leta 1 984 Oton Jugovec?

Vse nagrade so prijetne spremlje-
valke. Seveda pa ima Prešernova nagrada
poseben pomen in zven. Po eni strani je

priznanje za minule dosežke, po drugi pa

tudi vzpodbuda za bodočnost. Kajti tudi

ustvarjalci po dolgi prehojeni poti še

vedno optimistično zremo v prihodnost
in v nove izzive.

Ti, skoraj dvajsetletni zamiki v po-

deljevanju Prešernove nagrade za arhi-
tekturo, ki jih omenjate, seveda niso odraz
slabe kvalitete v slovenski arhitekturi. So
prej posledica splošnega nezanimanja za
arhitekturo in podcenjevanja njene usodne
pomembnosti v narodovi tradiciji, kulturi

in identiteti.

Tatjana Zemljič / STA
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