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Slovenska tradicija je prostor enodružinskih hiš.  

Regenerirajmo jih z enim zamahom na raven tretjega tisočletja! 

 
 

Vrt Arhišektur Evrope 
ZLATA RAZSVETLJENSKA DOBA SLOVENIJE | Slovenska 'KOKOŠ' BO NESLA ZLATA JAJCA!  

 
 

https://www.arhisektura.si/
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Podnebna Kriza in Izguba Biotske Raznovrstnosti sta resnični. 
 

Arhišektura.si je bila kot nacionalna platforma ustanovljena že 2014, njeni začetki pa so že daljnega leta 2004 z inovacijo 

popolno reciklažo socialistične hiše v Hišo4002.  

Program smo predstavili že Cerarjevi vladi. Kot misleci in kreatorji smo bili vedno pred časom, drugačni.  

Morda je zdaj za Slovenijo ta čas prišel z vami, morda ne. 

Mi vemo, da smo na pravi strani zgodovine. Smo svobodni in tako delujemo. Če ne moremo v Sloveniji, ustvarjamo na planetu Zemlja. 

 
 

Spoštovano Gibanje Svoboda in predsednik gospod dr. Robert Golob, 
Bivši predsednik in ustanovitelj Z.Dej Jure Leben, 

 
 

Slovenija je že vsaj desetletje na točki, kjer vse ljudstvo potrebuje nov zalet, novo zaupanje, novo čisto sliko, novo neoporečnost, novo unikatnost.  
Za ponovni zagon oziroma ozdravljenje Slovenije.  

 
Vse to poimenujmo DRŽAVNI DIZAJN UNIKATNOSTI – VIZIJA ZA CELOTEN SLOVENSKI PROSTOR kot osnova za okoljsko - prostorsko politiko Slovenije. 

 
Slovenija mora po 30 letih oblikovati svojo državo na principih DRŽAVNEGA DIZAJNA UNIKATNOSTI, po meri naravnih dobrin teritorija Slovenije.  

Po meri pametnih in poštenih Slovencev, ki so jim blizu čast, čistost, človekoljubje, disciplina, domišljija, duhovitost,  
duhovnost, empatija, entuzijazem, intuicija, iskrenost, kreativnost, ljubezen, mir, modrost, neodvisnost, nenasilje, nesebičnost, občutljivost,  

odgovornost, optimizem, pogum, pozornost, pravičnost, poštenje, prijateljstvo, radovednost, razumevanje, samorazvoj,  
samozaupanje, samozavest, simpatija, spomin, sreča, skromnost, strpnost, vzdržnost, umirjenost in zaupanje. 

 
Na vseh področjih in vseh nivojih! 

https://www.arhisektura.si/
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NOVI ČLOVEK mora prenesti te vrline na področje svojega zanimanja, svojih strasti, svojega znanja in naj ne išče 'dobrih služb', temveč naj dobro dela!  

Naj ne živi v mrakobnih, prevelikih in nefunkcionalnih hišah, ki ga onesrečujejo. Mora se prenoviti! 
 

Toda, kako to storiti? Kako vsakega posameznega Slovenca 'ponastaviti', da bo v letu ali dveh gledal na 30 letno slovensko zgodovino  
z novimi pozitivnimi očmi in kreativnim zaletom. 

Tako, da mu prenovite dom in prenovil se mu bo značaj! 
 
 

Najboljši snovalci prostora že od nekdaj vemo, da prostori v katerih bivamo vplivajo na našo miselnost, čustva in vedenje. Leta 2009 so vedenjski znanstveniki 
to tudi empirično podprli. Vprašajmo se odkod toliko nepoštenja, negativizma, itd ... v mladi državi Sloveniji. 

Teza Arhišekture je, da so zato krive katastrofalne hiše oz. nerazsvetljenski domovi Slovencev. 
 

Individualna gradnja s 302 km2 v prostoru Slovenije, glede na celotno površino ozemlja s 20.273 km2, sicer zaseda majhen odstotek zemljišč s hišami,  
a se to vizualno odraža kot skoraj nepretrgano pozidana naravna krajina. To je krajina fobične, nesodobne, temne, blodnjaške, nedostojne hiše,  

ki onesrečuje, zasužnjuje in duši. 
 
 

Takih hiš je 466 344! 
V teh hišah živi več kot tri četrtine ali 1.632.204 Slovencev. 

 
*Obrazložitev za Vas, mora biti natančna in je predvidena za naše skupno srečanje. 

 
 
 

Verjamem, da lahko z nami delite naslednje razmišljanje: 
Prepotreben je vseslovenski program o lepoti in funkcionalnosti v arhitekturi in o tem, kako je ta povezana z dobrim počutjem ter s splošnim zadovoljstvom 

posameznika in družbe - na način, da se ne porabi niti en naslednji kvadratni meter pristnega naravnega okolja. 
 

Kot je dejal arhitekt Oscar Niemeyer: 'There must be beauty!' 
Dr Dominika Batista: ' "Intention to preserve originality, that means to preserve the ability to think independently and creatively." 

 
 

https://www.arhisektura.si/
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Namen programa Arhišektura - GRADNIKA NOVE SLOVENSKE DRUŽBE je,  
da ljudem ponudimo doživeti, pristno izkušnjo živeti-jesti-spati v prostoru, ki ga premišljeno zasnujejo najboljši snovalci prostora. To je najpomembnejše! 

Prostor vpliva na naše življenje, družino in otroke! 
 

Želim, da bi Slovenija pod vašim vodstvom skupaj z nami nagovorila celoten slovenski prostor. 
Del stroke, ki je odgovorna za oblikovanje prostora, lahko nemudoma doprinese k spremembam na bolje. Slovencem lahko pomaga do novih spoznanj,  

jim osvoboditi um in spodbuditi ustvarjalnost,  pripeljati do sprostitve ter socialne intimnosti. Arhišektura naj pomaga izklesati dober slovenski narodni značaj. 
 

Arhišektura je že izdelala strategije za ZLATO RAZSVETLJENSKO DOBO SLOVENIJE. 
 

Prenova & Inovacija 
V program Arhišektura je izbranih več kot 40 sodobnih slovenskih kreativnih praks arhitekturnega oblikovanja, ki imajo mednarodne  

in slovenske reference, nepopisno kreativnost ter sodobno bazo arhišektur, ki morajo predstavljati vzor oziroma  
se udejaniti v vsak naslednji  individualni trajnostni gradbeni poseg v slovenski teritorij. 

 
 

Cilj Slovenskega programa Arhišektura ima za cilj ustvariti 
 

Pokrajinski raj - 466 344 malih arhišektur 

=  

najveličastnejša 

hiper regenerativno - trajnostna arhitektura sveta 

 

Slovenska tradicija je prostor enodružinskih hiš. Regenerirajmo jih z enim zamahom na raven tretjega tisočletja! 
In rekli bomo, bil je Dubaj, potem se je zgodila Slovenija! 

 

Vrt Arhišektur Evrope 
 

https://www.arhisektura.si/
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Kako? 
 

1. Tako, da napredni Arhišekturno organizirani kreativni snovalci, pozitivno 'agresivno' nastopimo proti gradnji novih izredno nazadnjaških hiš  
slovenskih ponudnikov/proizvajalcev hiš. 

 
Slovenija nima več prostora za hiše, ima le prostor za Arhišekture. Za dodano vrednost. 

*Obrazložitev za Vas, mora biti natančna in je predvidena za naše skupno srečanje. 
 

2. Tako, da se oblikovno prostorsko reciklira/prenovi vsak slovenski dom - obstoječa hiša, ter s tem v čim večji meri ohranja neokrnjen naravni prostor. 
*Obrazložitev za Vas, mora biti natančna in je predvidena za naše skupno srečanje. 

 
3. Tako, da prostorska zakonodaja nemudoma da zeleno luč za inovativno Arhišekturno ustvarjanje. 

Obstoječa zakonodaja sili delovati kot pred 50 leti, ter ubija napredne, inovativne arhitekturne prakse, ki želijo popeljati slovenski prostor 
ter slovenski dom v tretje tisočletje. 

*Obrazložitev za Vas, mora biti natančna in je predvidena za naše skupno srečanje. 
 

Neokrnjena narava Slovenije je končna dobrina.  
Vendar ponudniki hiš pospešeno delujejo v popolnem nasprotju z varovanjem naravnega in grajenega prostora. Njihovi posegi so dejanja,  

ki v prostoru ostanejo tudi do 200 let, zato morajo biti vodeni/regulirani in pod strogim nadzorom. 
 

Ne moremo dovolj poudariti, da je kondicija slovenskih samostojnih stanovanjskih nepremičnin 
v katastrofalnem stanju, slovenska grajena krajina pa opustošena. Tako je opustošen tudi duh Slovenca. 

 
Vseslovenski program prenove individualnih hiš ARHIŠEKTURA, pomeni manj slabih hiš v naravni krajini, dobro kondicijo hiše vsakega posameznika,  

sodobno bivanje, dolgoročno ohranjevanje neokrnjenega naravnega prostora, ekološki odnos do okolja,  
trajnost in posledično fizično in psihično zdravega Slovenca. 

 
Ker so vaša politična načela, vrednote in izhodišča 'trajnostna politika ekosistema človek – okolje – razvoj', bo potrebno poseči  

v njen kromosom - v domove Slovencev. Ti s svojo obstoječo funkcionalno in oblikovno zasnovo rušijo vse za kar se zavzemate/zavzemamo. 
 

Večina obstoječih slovenskih domov ruši to blaginjo, odgovornost do sebe in sočloveka, pravičnost in trajnostni razvoj, obenem pa ignorira znanje in inovativnost, 
človekovo dostojanstvo, socialno in ekonomsko varnost, strpnost in transparentnost,  

https://www.arhisektura.si/
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medsebojno spoštovanje ter medgeneracijsko vzajemnost in solidarnost. 
 
 

Gibanje Svoboda pod vašim vodstvom naj vloži napor in podpre program Arhišektura tako, da se bo lahko krojil kvaliteten slovenski ambient.  
Sprejme naj se dinamične zakone, brez podrejanja zastareli, nemogoče-sledljivi zakonodaji, ter s tem popelje Slovenijo v polno kondicijo. 

 Naj postane prostorsko razvita, bleščeča in kot taka vzor Evropskim velikim državam, da bodo sledile Slovenskemu vzgledu in spremenile svet. 
Slovenija je kot mladoletna prestopnica. Zašla je na stran poti, navkljub dobronamernosti svojih 'staršev'. Od EU-ja brezvoljno dobiva zaušnice 

in nedostojanstveno sprejema kazni. Slovenija naj se razvije v spodobno, sposobno mlado žensko, ki bo zagotovila lepo življenje.  
Tu ste na potezi Vi! 

 
Znanje je tu, sredstva so na voljo. Potrebna je le vsesplošna mobilizacija za ZLATO RAZSVETLJENSKO DOBO SLOVENIJE. 

 
 

Kot zaključuje arhitekt Oscar Niemeyer: 'There must be imagination, there must be different solution. That's what is important in architecture!' 
 

Več arhišekture, več neokrnjene narave in zdrav človek. 
Dolgoročno kultiviranje Slovenske krajine. 

Za vse Slovence. 
 
 
 

 
 

 
© Nagrajeni državni simbol; natečaj za nove državne simbole Republike Slovenije , Studia db ai 

 
 

https://www.arhisektura.si/
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Vmestitev Arhišekture v program Gibanje Svoboda. 
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Zakonodaja, 
 ki izključno vzpodbuja 

arhitekturno kreativnost 
in inovacijo 

Odprt dialog s civilno 
družbo 

Slemajznami I, II 
Spletni portal Arhišektura 

- open source 

Arhitekturno poslovno okolje – 
enostavno direktno, ukinitev 
birokratskih ovir (1,5 let za 

pridobitev GD!), ukinitev mape 0 
– birgle za nestrokovni kader na 

občinah, maksimalna 
kompetence in odgovornost 

arhitekta – oblikovalca prostora 
-  označba imena na stavbi 

Odprt dialog s vlado in 
vsemi vpletenimi 

ministrstvi 

Odprt dialog s ponudniki 
hiš, ki z vsako 

hišo/posegom slabijo 
slovensko krajino za 100 

ali 200 let 
 

DRŽAVNI DIZAJN 
UNIKATNOSTI – VIZIJA ZA 

CELOTEN SLOVENSKI 
PROSTOR kot osnova za 

okoljsko - prostorsko 
politiko Slovenije 

Slovenija je tradicionalno 
prostor individualnih hiš. 
To je velika posebnost za 

zeleni vrt Evrope. 
Slovenija naj postane Vrt 

Arhišektur Evrope. 
 

Financiranje: 
EU sredstva 

Privatna sredstva - 
donacije 

Domače in tuje 
investicije 

Dober management 1. Temeljna politika 

Arhišekture za človeka 

 

 
2. Gospodarska politika 

Arhišekture 

 

 
3. Državotvorna politika 

Arhišekture 

4. Okoljsko prostorska 

politika Arhišekture 

 

Nov slovenski ustvarjalni 
in zdrav Arhišekturni dom 
| nova družba – zdrava, 

inovativna, kompetentna, 
socialna 

Pet kazalcev uspešnosti Arhišekture Slovenije. 
Eliminiranje porabe naravnih lokacij | povečanje prenov/reciklaž obstoječih hiš | nov dom za človekov razvoj  

inovativno prostorsko oblikovanje | visoka stopnja zaupanja v zdravi del arhitekturne stroke 
 

GRADNIKI            PROCESI / ODNOSI       ORODJA / SISTEMI 
     normalizacija   > razvoj       >    kakovost življenja 
 

 
 
 
 

 

 

Človek 

466 344 neprimernih individualnih hiš 
= 
1 632 204 Slovencev pod slabimi vplivi 
 
 

Strukture 

25 ponudnikov novih (neprimernih) hiš  
– že narejene analize in strategije 
40 izbranih snovalcev/kreativnih praks  
– že narejene analize in strategije 
 

Prostor 

Slovenski prostor je končna dobrina. 
Prostora za individiualne gradnje na  
novih naravnih lokacijah ni več. 
To je prostor za živali, rastline, 
čisto vodo, zemljo in zrak. 

 
 

 
 
 
 
 
 

urejenost /red   >  vrednost  >  dobrobit 
>  >      >        >  regenerativni     t  r  a  j  n  o  s  t  n  i      r  a  z  v  o  j          >  >      >          > 

 

https://www.arhisektura.si/


arhišektura | iz hiše nastane arhitektura | strategija | država Slovenija 

studio db ai | arhisektura@gmail.com | m + 386 41 877 703 | @arhisektura  |  https://www.arhisektura.si/ 10 

ORODJA / SISTEMI 1 

Temeljna politika Arhišekture za človeka v dobi Podnebne Krize & Izgube Biotske Raznovrstnosti 
 

Vzgoja in izobraževanje 

 Oblika in funkcija doma/hiše je prvi vzgojitelj. Dober prostor izobražuje človeka. 
Visoko šolstvo 

 Dobro Arhišekturno oblikovan in zasnovan dom/hiše je lahko externa celica šolstva. 
Raziskave in razvoj 

 Precejšen del družbe raziskuje in razvija na domu – Arhišektura naj doprinese k vzpodbujevalnemu prostoru. 
Šport 

 Arhišektura s svojimi dinamičnimi inovativnimi zasnovami krepi športni duh. 
Trg dela 

 SISTEM - ENA OSEBA, ENA PLAČANA FUNKCIJA, bo uredil celotno zaposlitveno shemo Slovenije. 

 Delo na domu je v dobi digitalne revolucije premalo potencirano. Arhišektura ima orodja za razvoj takih prostorov. 
Socialni in pokojninski sistem 

 Grozdi Arhišektur naj omogočijo, organizirano oskrbo starejših v mikro lokalnem okolju. 
Zdravstvo 

 Zdrava hiša – zdrav človek!  

 Manj obiskov pri zdravniku – manj porabe proračunskega denarja. 

 466.344 zdravih hiš – 1.632.204 zdravih ljudi 
Mladi 

 Mladi morajo spoznati, kaj je lep in funkcionalno oblikovan prostor za bivanje, delo, ustvarjanje in igro. 
Vseslovenske akcije Arhišekture – resna igra Orihišagami, akcija Slamajznami I, II. 

Kultura 

 Kultura bivanja – se začne pri spreminjanju navideznih banalnosti življenja: da ne peremo perila v kopalnici, ne gledamo v steno med kuhanjem, 
 in nadaljuje s preprečevanjem okoljskih mikro katastrof: ne posekamo drevesa, da izgradimo hišo, ne uničujemo naravne konfiguracije terena,  

da vmestimo hišo, + 136 pomembnih Arhišekturnih potez kulture bivanja programa Arhišektura.si. 
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ORODJA / SISTEMI 2 

Gospodarska politika Arhišekture v dobi Podnebne Krize & Izgube Biotske Raznovrstnosti 
 

Malo gospodarstvo 

 Arhišektura zna oblikovati prostore za razvoj družinskih podjetij, ki imajo večkrat sedež v individualni hiši. Premišljeno oblikovan prostor 
je samodejna dodana vrednost za celotne skupnosti. 

Gospodarstvo 

 Gospodarstvo temelji na prostorskih danostih terotorija države. Slovenski grajeni prostor je popolnoma zastarel (poplave, ...), v popolnem neredu 
in neskladnosti. Ni temelja za dobro funkcioniranje. Razmetana soba – razmetani človek. Razmetani prostor – razmetana družba. 

Banke in zavarovalnice 

 Banke in zavarovalnice naj se vključijo z popolnoma inovativnimi instrumenti brez dobička v vsenacionalni projekt Arhišektura. 

 Odličen prostor bo dobiček Slovenije (ekskluzivni turizem -  atrakcija). 

Kmetijstvo in gozdarstvo 

 Kmetijstvo in gozdarstvo je ogroženo z gradnjami na novih naravnih lokacijah – tradicionalni način poseljevanja Slovenije.  
Grajenega tkiva je v Sloveniji dovolj, nujno ga je le popolnoma modro prenoviti. Slovencev je ze 50 let skoraj enako število.  

Populacija bistveno ne narašča, zato je popolnoma zmotno velikopotezno in na novo graditi. 

Energetika 

 Energetika – ničenergijska, pasivna in aktivna hiša je nezdrava hiša (svetloba, zrak). Porablja preveč tehnologije, ki je draga.  
Porablja preveč (izolacijskega) materiala. Uporablja pridobivanje energije na račun okoljskih tehnik, za katere še ne vemo, kako bodo dolgoročno vplivale 

na okolje. Rešitev je v drugačnem oblikovanju hiše - Arhišekture - aktivna arhitektura hiše, bolj v osnovah sonaravnega in ne le v tehnologiji.  
Ustaviti energetske prenove brez celotne strategije arhitekturne prenove. 15 letna praksa energetskih prenov  

je podobna lepotno plastični operaciji pacienta, ki je tik pred možgansko kapjo in srčnim infarktom. 
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ORODJA / SISTEMI 3 

Državotvorna politika Arhišekture v dobi Podnebne Krize & Izgube Biotske Raznovrstnosti 
 

Politični sistem 

 UNIKATNI SISTEM UPRAVLJANJA & Pet delov celote, uvajanje VIZIONARSKIH SKUPNOSTI,  
ZAŠČITA VSEH NARAVNIH IN JAVNIH DOBRIN TERITORIJA SLOVENIJE ZA KORISTI SLOVENCEV 

Javna uprava 
 GENERALNI SISTEMATSKI PREGED CELOTNE ZAKONODAJE – totalna poenostavitev za 2 milijona ljudi (Sedanja Državna ureditev Republike Slovenije 

je urejena z 20211 zakoni, uredbami, sklepi, odločbami in pravilniki, itd - za 2 milijona ljudi?! – predinfarktno stanje).  
NEOPOREČNI MODRECI, 5x OKOLJSKA HUMANA POKRAJINSKA VLADA, brez birokratov. 

Varnost 
 Evropski Vrt Arhišektur ali Vrt Arhišektur Evrope bo povod za razglasitev nevtralnosti. Posledično postopna ukinitev vojske in izstop 

iz NATA (Evropske nevtralne države: Avstrija, Švica, Švedska, Finska, Irska). 
Zunaja politika 

 Krepitev mednarodne vloge z močno vizijo Evropski Vrt Arhišektur ali Vrt Arhišektur Evrope na vseh nivojih zunanje politike. 
Javne finance 

 samozaposlitev/prekvalifikacija oseb razbohotenega birokratskega državnega aparata, financiranje iz ČISTIH SREDSTEV  
(vrnjena sredstva, ki so bila v zgodovini samostojne Slovenije nelegalno pridobljena), dogovor o štirih vrstah davka,  

vpeljava UTD - univerzalni temeljni dohodek. 

 Državna infrastruktura mora biti primarno usmerjena v dobrobit Slovenije. Vrt Arhišektur Evrope ne sme postati tranzitna država, 
pač pa željena sanjska destinacija. 

In rekli bomo, bil je Dubaj, potem se je zgodila Slovenija! 
Vrt Arhišektur Evrope. V sožitju z naravo. 
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ORODJA / SISTEMI 4 

Okoljsko prostorska politika Arhišekture v dobi Podnebne Krize & Izgube Biotske Raznovrstnosti 
 

Okolje in prostor 

 VRT arhišektur EVROPE – GRADNIKA NOVE SLOVENSKE DRUŽBE  - Arhišektura + narava 
Arhišektura je že izdelala strategije za ZLATO RAZSVETLJENSKO DOBO SLOVENIJE. 

 
Regionalni razvoj 

 Ahišekturni eksplozivni duet - inovativno prostorsko snovanje z najkvalitetnejšimi elementi tradicionalnega. 

  

 7. zlato jajce – ukrep za ustavitev degradacije teritorialnega ozemlja ter prostora Slovenije 
 

 Takojšnja odprava 212 občin, ki z 212 župani ter pripadajočim birokratskim aparatom pospešeno degradira prostor ozemlja Slovenije. 
 

Slovenska 'KOKOŠ' mora imeti le PET DELOV CELOTE. In kot taka BO NESLA ZLATA JAJCA!  
Osrednje slovensko, Gorenjsko, Primorsko-Notranjsko, Dolenjsko, ter Štajersko-Koroško-Prekmursko.  

To je zgodovinsko vzdržna delitev po naravnih danostih narodovega ozemlja, ki lahko zagotavlja trajnostni razvoj. 
 

Kakšno podobo Slovenije si želimo do leta 2030? 
Vrt Arhišektur Evrope 
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Sva tudi  

ustanovitelja svetovne platforme Earth Like Me, PRIHODNOST ČLOVEŠTVA NA ZEMLJI in borca za zaščito faune in flore.  

Znotraj platforme s podnebnim gibanjem No We won't, vabimo soljudi k zavezi: 

'Ne, ne bomo več škodovali Zemlji'. 

 

 

 

 

Naši vzorniki so misleci svetovnega formata, vedno pred svojim časom: 

 

E. F. Schumacher, mednarodno vpliven mislec, statistik in ekonomist; 

s knjigo Small Is Beautiful: Economics as if People Mattered 

(uvrščena med 100 najvplivnejših knjig po drugi svetovni vojni po izboru Times Literary Supplement) 

 

Vaclav Smil je češko-kanadski znanstvenik in politični analitik; 

Je avtor interdisciplinarnih raziskav na področju energije, okoljskih in populacijskih sprememb, proizvodnje hrane, zgodovine tehničnih inovacij. 

"Ni avtorja, čigar knjig bi se bolj veselil kot Vaclava Smila." - Bill Gates  

 

Ivan Dominic Illich, Avstrijsko-ameriški pisatelj, filozof, teolog in duhovnik, vpliven med intelektualci in akademiki. 
Knjigi Deschooling Society, kritizira institucionalni pristop sodobne družbe k izobraževanju in 

Medical Nemesis iz leta 1975, v kateri je v sociologijo medicine prenesel koncept medicinske škode 

 

& 

Paul R. Ehrlich, ameriški biolog in pedagog; 
Knjiga "The Population Bomb", opozarja na nevarnosti prenaseljenosti: množično lakoto, družbene pretrese in poslabšanje stanja okolja. 

Leta 1990 je z biologom E. O. Wilsonom delil švedsko Crafoordovo nagrado (podeljeno s strani Švedske kraljeve akademije znanosti  

za podporo tistih področij znanosti, ki niso zajeta v Nobelove nagrade) 

 

Paul R. Ehrlich je naš pomemben sledilec na spletni platformi twitter -  @earthlikeme 
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Verjameva, da se vam zdi program aktualen, vizionarski ter prioriteten. 

 
Pričakujemo vašo dobrodošlo ter prepotrebno podporo v najkrajšem možnem času! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

nacionalni vseslovenski program 

arhišektura.si 
22 +  partnerjev s slovenskim znanjem inovacijami sredstvi 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Damijan Jermančič,  

univ. dipl. obl. 

Grafični oblikovalec, fotograf, pedagog 

 

Dr. Dominika Batista, univ. dipl. inž. arh  

Ustanoviteljica Studio db ai 

Izredni profesor za vede o arhitekturnem oblikovanju  
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