
V A B I L O

Vljudno Vas vabim na predstavitev in razstavo

rezultatov urbanistično-arhitekturne delavnice 
Območje KREDO IZOLA

na kateri so sodelovali študentje urbanizma in arhitekture
Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Predstavitev rezultatov delavnice bo v ponedeljek, 9. marca 2020, 
ob 16. uri v prostorih Art kina Odeon Izola, 

otvoritev razstave pa ob 17. uri v Kulturnem domu Izola.

V pričakovanju čim večje udeležbe vas lepo pozdravljam!

Danilo Markočič
župan



Območje KREDO IZOLA
Študijsko leto 2019/2020, zimski semester

Mentorji: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, asist. Janez P. Grom, Kristijan Lavtižar.
Zunanji sodelavci: Marko Lazić, Aleš Švigelj.

Študentje: Taja Fišter, Tjaša Bregar, Neli Zajc, Nastja Utroša, Sara Dauti Ramadani, Nina Povše, 
Mara Vogrinec, Dora gabrijel, Dylan Gubbels, Luka Jereb, Nik Žagar, Miha Šetina, Nuša Jerič, Urška Jernej, 
Lara Zalokar, Katarina Končina, Karin Pavlovec, Ardita Agaj, Dragana Božović, Flutra Kelmendi, 
Jelena Todorović, Stefan Antić, Matej Kolar, Gabrijela Petrovčič, Janvit Sabadin, Alenka Bratec, Bor Kajzer, 
Nikolas Ettner.

V okviru delavnice je skupina študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani razvijala sodobne 
ideje bivanja tako v programskem kot oblikovnem smislu. Delavnica je bila namenjena kritični presoji 
in preverbi različnih variant možnosti urejanja območja Kredo v Izoli, s poudarkom na zasnovi sodobnih 
stanovanjskih enot nižje gostote ter javno odprtih prostorov (povezava z okolico, pešpoti, rekreacija, 
drobne dopolnilne dejavnosti, ipd.). Delo skupi je bilo usmerjeno v preveritev zmogljivosti območja, 
prikaze prostorskih posegov v vrednotenju skupin območja. V razvojne ideje so študentje vpeljali 
sodobne oblike bivanja z vključevanjem uporabnikov, s poudarkom na bivanju med zelenjem in s 
pogledom na morje.

Vzpostavljanje skupnosti in vezi v odnosih med prebivalci območja Kredo, povezava s kmetijskim pro-
storom in oblikovanje tržnega prostora, oblikovanje odrptih prostorov za druženje in rekreacijo, razvoj 
različnih stavbnih tipologij, povezovanje med urbanim in zelenim in podobno, so samo nekatere ideje, ki 
so jih študentje vključili v zamisli o prihodnji podobi novega bivalnega okoliša Kredo v Izoli.  




