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V seminarju smo v letošnjem letu raziskovali stanovanjsko 
zadružništvo kot alternativno obliko stanovanjske oskrbe in 
bivanja v Sloveniji. 

Povezali smo se z nevladnimi organizacijami, ki so z raznimi 
predlogi vplivale na pripravo novega Nacionalnega stano-
vanjskega programa 2015-25 - Inštitutom za politike prosto-
ra iPoP, stanovanjsko skupino Mreže za prostor in zadrugo 
Tovarna. Vse organizacije si prizadevajo, da bi v Sloveniji 
vzpostavili pravni, finančni in zemljiško-prostorski okvir za 
realizacijo stanovanjskih zadrug.

Obenem smo se povezali z novoustanovljeno stanovanjs-
ko zadrugo Zadrugator in v sodelovanju z njenimi člani po 
metodi participatornega načrtovanja - skupnih srečanj, an-
ket, diskusij in predstavitev - razvijali arhitekturne projekte. 

V zimskem semestru smo preverjali možnosti umestitve sta-
novanjskih zadrug na treh lokacijah: na Koleziji (v obstoječ 
skladiščno-poslovni objekt iz 60. let na Koseskega ulici), v 
Šiški (v propadajočo stanovanjsko stavbo na Gubčevi ulici) in 
na Poljanah (na degradirano parcelo med železniško progo 
in Povšetovo cesto). Vse parcele oz. stavbe so v lasti Mestne 
občine Ljubljana. 

V letnem semestru smo na pobudo Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljubljana izdelali preizkusne variante 
za stanovanjsko zadrugo na parceli v Zalogu.

Kakšno stanovanje ti bo dostopno?

Kje in kako boš stanoval/a čez 5,10 let?



Intervju z ekonomistko Andrejo Cirman, vir: http://siol.net/siol-plus/intervju/dokler-bo-najem-

zelo-slab-nadomestek-lastnistva-bodo-vsi-ljudje-sanjali-o-lastniskem-stanovanju-400433

Slovenska stanovanjska politika je neučinkovita in pasivna. 
Tega ne dokazujejo le neizpolnjeni cilji Nacionalnega 
stanovanjskega programa (NSP) za obdobje 2000-2010, 
temveč tudi doba ‘praznih’ petih let, ki so pretekla od 
izteka zadnjega in sprejetja novega NSP 2015-25. Slovenska 
stanovanja so v primerjavi z razvitejšimi članicami EU še 
vedno majhna, težko dosegljiva večjemu delu prebivalcev, 
večinoma lastniška in starejša od 30 let. Stanovanjska 
mobilnost je majhna, mladi se od doma odseljujejo pozno, 
šele okoli tridesetega leta. Demografske spremembe - 
staranje prebivalstva, porast števila manjših gospodinjstev 
in družbeno-ekonomske spremembe - nestalne oblike 
zaposlitve, nove oblike dela (od doma, v projektnih 
skupinah idr.) zahtevajo iskanje načinov bivanja, ki bi tem 
spremembam lahko odgovorili.

Dilema: lastno vs. najemno stanovanje

Delež lastniških stanovanj v Sloveniji je danes eden najvišjih 
v EU in dosega prib. 92% celotnega stanovanjskega fonda. 
Najemnih stanovanj najbolj primanjkuje -  5% teh zagotavljajo 
javni stanovanjski skladi za socialno šibkejše in 4% ponudniki 
tržnih najemnih stanovanj. Tržne najemnine so glede na 
slovenske dohodke visoke, najem je dokaj negotov, vprašljiva 
je tudi kakovost stanovanj. Zato se večina tistih državljanov, ki 
zmorejo, odloči za nakup stanovanja. Pri tem jim mnogokrat 
pomaga širši krog sorodstva.
Lastniško stanovanje tako niso le ‘sanje’ povprečnega 
Slovenca, temveč v današnjih okoliščinah povsem racionalna 
ekonomska odločitev. 

Novi Nacionalni stanovanjski program 2015-25 je bil sprejet 
decembra 2015. Na splošno je še vedno naravnan k lastništvu 
stanovanj, kljub temu pa prepoznava najemništvo kot  
pomembno, a preskromno zastopano obliko stanovanjske 
oskrbe.

Stanovanjska zadruga - med najemom in lastništvom

Stanovanjske zadruge so v večini razvitih evropskih držav poleg 
javnih stanovanjskih skladov glavne ponudnice neprofitnih 
najemnih stanovanj. Stanovanjska zadruga zagotavlja 
vmesno obliko stanovanjskega razmerja med tradicionalnim 
najemom in lastništvom: zadruga je lastnik stavbe in prevzema 
odgovornost, zadružniki so formalno najemniki, vendar so 
vključeni v odločanje in volijo upravo zadruge.
Stanovanjska zadruga je neprofitna organizacija, katere namen 
je zagotavljanje stanovanj po najugodnejši ceni za svoje člane. 
Deluje demokratično, po načelu skupščine, v kateri ima vsak 
zadružnik en glas. 
Deluje družbeno odgovorno, spodbuja željo po družbeni 
povezanosti, izmenjavo in sožitje med zadružniki, solidarnost 
med vsemi in občutek za skupno odgovornost.

Sprejeti Nacionalni stanovanjski program 2015-25 v poglavju 
o javnih najemnih stanovanjih prepoznava stanovanjsko 
zadružništvo kot eno izmed možnosti zagotavljanja dostopnih 
najemnih stanovanj, ki jo država v bodočnosti namerava  
podpreti. Pri tem žal ne navaja načrtovanih ukrepov.

“S krizo so stanovanja mladim postala še težje dosegljiva. Po bivanju 
mladih v nedogled pri starših smo v evropskem vrhu.

To drži. Pri nas se fantje od doma v povprečju odselijo šele pri 30 letih, 
dekleta pa pri 27,5 leta. V tem smo zelo podobni Italiji in Malti. To ni samo 
stvar tradicije. Je tudi posledica tega, kako se posameznikova tveganja 
razporejajo v trikotniku med državo blaginje oziroma socialnim sistemom, 
trgom in družino. V državah južne Evrope se je veliko tveganj posameznika, 
od zaposlitve do stanovanja, preneslo na družino. Tudi nam je stanovanjsko 
preskrbo s področja javnih politik uspelo zriniti na področje zasebnega 
odnosa med starši in otroki. Ker mladi dolgo ostajajo doma, težje razvijejo 
zrel partnerski odnos, zaradi česar se tudi veliko pozneje odločajo za 
lastne družine. Mladi danes krivijo starše, ker jim niso rešili stanovanjskega 
problema, po drugi strani pa se starši močno, morda celo preveč trudijo, 
da bi otrokom sami zagotovili stanovanje, dobesedno jim ga postrežejo na 
pladnju.” 

STANOVANJSKA KARIERA 
ODHOD MLADIH V PRVO SAMOSTOJNO 
STANOVANJE JE POZEN

Intervju s sociologinjo Srno Mandić, vir: Mladina 21. 8. 2015
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Vir: Housing Statistics EU, 2010

STANOVANJSKA 
PROBLEMATIKA

11
LETNIH
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DOSEGLJIVOST STANOVANJA
NIZKA
Vir: Hegedus, Struyk, 2006 (Stanovanje v Sloveniji 2005)

90.2% LASTNIŠKIH
9.2%   NAJEMNIH

0.8%   OSTALIH

LASTNIŠKA STRUKTURA STANOVANJ
VISOK DELEŽ LASTNIŠKIH STANOVANJ

Lastna nepremičnina so sanje večine Slovencev. Kako je pri mladih 
Slovencih? Ali se mladi Slovenci razlikujejo od preostale mladine v Evropi? 

“Dejstvo je, da statistika stanovanjskega statusa kaže, da v nekaterih državah 
nimajo težav z najemništvom, recimo Nemčija, urbani del Avstrije. V urbanih 
naseljih v Avstriji je zelo veliko najemnih stanovanj, v Nemčiji je več kot polovica 
gospodinjstev najemniških, zato pravim, da je ta resolucija naredila korak 
naprej.

Zavedala se je, da je, če želimo sanje o lastništvu nepremičnine malo 
zrelativizirati, za začetek treba narediti najem takšen, da bo lahko konkuriral 
lastništvu tudi po varnosti in kakovosti bivanja. Dokler bo najem zelo slab 
nadomestek lastništva, bodo vsi ljudje sanjali o lastniškem stanovanju. Ko 
bomo dobili najem, podoben tistemu v Avstriji in Nemčiji, ki je po varnosti in 
kakovosti bivanja bliže lastništvu, se bodo ljudje tudi drugače odločali.
Najemništva se je torej treba lotiti tako, da bo postalo privlačno. Potem se 
bodo začele spreminjati tudi percepcije. Zaradi vse manj varnih zaposlitev 
že trg dela sili v najemništvo. Pri manj varnih zaposlitvah je najemništvo 
primernejša oblika kot lastništvo. Potisk k najemništvu torej obstaja, zdaj pa 
je treba najemništvo narediti dovolj privlačno, da se bodo ljudje odločali za 
najemna stanovanja in mogoče pozneje za lastništvo, če bodo želeli. Ne pa, 
da ostanejo po sili najemnih razmer doma pri starših in čakajo, kdaj bodo 
lastniki.”

30.9 M2 NA 
PREBIVALCA

VELIKOST STANOVANJ
POVPREČNA UPORABNA POVRŠINA 
STANOVANJA NA PREBIVALCA JE MAJHNA

Vir: Housing Statistics EU, 2010

66.6% 
ENODRUŽINSKIH 

HIŠ 
66.6% enodružinskih hiš
5.0% vrstnih hiš
28.0% stanovanj v večstanovanjskih stavbah

TIPI STANOVANJ
VISOK DELEŽ ENODRUŽINSKIH HIŠ

Vir: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics (Podatki za leto 2012)
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Vir: Hegedus, Struyk, 2006 (Stanovanje v Sloveniji 2005)

Razmerje med povprečno ceno stanovanja in povprečnim letnim dohodkom 
gospodinjstva ter indeks dosegljivosti stanovanj v tranzicijskih državah leta 2004
(novejši podatki niso razpoložljivi)

Razmerje cena / letni dohodek Indeks dosegljivosti stanovanj (v %)
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Odstotek najemnih stanovanj med naseljenimi stanovanji leta 2003 v državah EU v %
(najemna stanovanja v tržnem, javnem in neprofitnem sektorju skupaj)

Vir: Housing Statistics EU, 2004 (Stanovanje v Sloveniji 2005)



STANOVANJSKE 
ZADRUGE V ŠVICI

PARTICIPACIJA V 
NAČRTOVANJU IN 

BIVANJU

SOUSTVARJANJE BIVANJSKEGA PROSTORA 

Pomembna lastnost zadružne gradnje je soustvarjanje 
bivanjskega prostora. Zadružniki običajno sodelujejo v 
procesu nastajanja arhitekturne in programske zasnove stavbe 
oz. zazidave - načrtovanje je participatorno, usmerjata ga 
soodločanje in družbeni konsenz.
Tisti, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja, imajo z 
zadrugami možnost, da sami soustvarijo svoj življenjski prostor. 
Na ta način se izognejo čakanju na neprofitno stanovanje, ki ga 
bo zgradil občinski ali republiški stanovanjski sklad, ali čakanju 
na ugodno tržno najemnino in hkrati pomanjkanju bivanjskega 
prostora v premajhnem lastniškem ali najemnem stanovanju.

ŽIVLJENJE V 
ZADRUGI

ZAKAJ V STANOVANJSKO ZADRUGO?

Eden pomembnejših razlogov za življenje v zadružnem 
stanovanju je cenovna dostopnost. Toda pomemben je tudi 
koncept zadrug, ki temelji na vrednotah skupnega delovanja 
in sobivanja: vzajemnosti, solidarnosti, sodelovanja, javnega 
dobrega, skupnosti, socialni odgovornosti, soupravljanju.
Posebej izpostavljeno je sobivanje različnih generacij, 
vključevanje deprivilegiranih skupin prebivalcev ter zavezanost 
k ekološko-trajnostnim rešitvam bivanja - vrednotam, ki se vse 
bolj uveljavljajo v urbanih delih razvitega sveta.

VAREN IN 
UGODEN NAJEM 

STANOVANJA

KAJ SO PREDNOSTI NAJEMNIH STANOVANJ 
STANOVANJSKIH ZADRUG?

Stanovalci zadrug sami upravljajo svoj bivanjski prostor 
in vsem je omogočeno soodločanje. Najemnine so nižje in 
predvsem stabilnejše kot v tržnih najemnih stanovanjih. 
Varnost pred odpovedjo najema stanovanja je v primerjavi s 
tradicionalnim najemom bistveno višja. Zadružna stanovanja 
zagotavljajo življenje v bivanjskem okolju, ki izpolnjuje 
določena merila kakovosti in na razne načine spodbuja dobre 
odnose med stanovalci (skupni prostori, skupni gospodinjske 
naprave, zunanji prostori itd).

Vir: http://stanovanjskekooperative.si

ŠVICARSKE NAJEMNE STANOVANJSKE ZADRUGE

V Švici je več kot 5% stanovanjskega fonda v lasti zadrug. V 
mestih je ta delež v povprečju 20%. Ženevske zadruge skupaj 
zagotavljajo 5% vseh stanovanj v mestu (enak deležu vseh 
neprofitnih stanovanj v Sloveniji). 
Mestna uprava Ženeve je v devetdesetih priznala zadruge 
kot enega od dveh glavnih stebrov zagotavljanja neprofitnih 
stanovanj. Stanovanjske zadruge nimajo posebnega statusa 
kot izvajalec zagotavljanja neprofitnih stanovanj. So pa v 
vseh zakonskih aktih obravnavane kot enakovreden partner 
kantonalnim ali občinskim stanovanjskim ustanovam in tudi 
dejansko danes zagotavljajo skoraj polovico novih neprofitnih 
stanovanj v kantonu.

STANOVANJSKE 
ZADRUGE V 

EVROPI

EVROPA IN SLOVENIJA

V Evropi poznamo več oblik stanovanjskega zadružništva, ki 
imajo v večini razvitejših držav dolgo tradicijo. Zadruge so lahko 
lastniške (Italija, Danska, VB), najemne (Nemčija, Švica, Avstrija, 
Italija) oz. kombinacija obeh (Skandinavija, VB).
V Sloveniji so bile stanovanjske zadruge ustanovljene že v prvih 
desetletjih 20. stoletja (Dom in stan, Hera idr.), več jih je nastalo 
po 2. svetovni vojni. Bile so večinoma lastniške, predvsem 
v 60. in 70. letih - združile so posameznike, ki so si tako lažje 
organizirali financiranje in gradnjo stanovanj.

SISTEM 
STANOVANJSKE 

ZADRUGE

Stanovanjska zadruga se v sodelovanju z lokalno skupnostjo 
dogovori za običajno dolgoročni najem parcele pod ugodnimi 
pogoji. Pripravi načrte za gradnjo ali obnovo stavbe in predvidi 
demografsko in socialno strukturo stanovalcev. Skladno 
s predvideno strukturo med svojimi člani izbere bodoče 
stanovalce; prednost imajo tisti, ki so prej postali člani zadruge. 
Najame dolgoročni hipotekarni kredit ter zgradi ali obnovi 
stavbo. Stanovalci se vselijo in plačujejo stroškovno najemnino, 
s katero zadruga odplačuje kredit ter pokriva stroške 
vzdrževanja, amortizacije in upravljanja.

KAKO STANOVANJSKA ZADRUGA ZAGOTAVLJA 
STANOVANJA?

LOKALNA IN 
DRŽAVNA 
POLITIKA

Države z različnimi ukrepi spodbujajo zadružno gradnjo. 
Tudi Slovenija bi morala poskrbeti, da se javna sredstva za 
stanovanjsko oskrbo nameni predvsem javnim stanovanjskim 
organizacijam in stanovanjskim zadrugam za neprofitna najemna 
stanovanja. Sistemsko bi morali poskrbeti za zagotavljanje 
stavbnih zemljišč, ki bi se jih stanovanjskim zadrugam dodelilo 
v dolgoročen in cenovno ugoden najem. Zagotoviti bi morali 
ugodna stanovanjska posojila zadrugam in družbenikom za 
vplačevanje soudeležbe, jamstva za posojila v delu, ki ga ne krije 
hipoteka ter premostitvena posojila za čas do začetka črpanja 
hipoteke. Precejšnja spodbuda bi bila tudi oprostitev zemljiške 
takse oz. davka na nepremičnine vsaj za prvih 20 let.

DRŽAVNE SPODBUDE STANOVANJSKIM ZADRUGAM?

ČLANSTVO IN 
FINANCE

Družbenik lahko postane vsak, ki kupi vsaj en premoženjski 
delež v zadrugi (cca. 30 – 100 evrov). Družbenik z nakupom še ne 
dobi v najem stanovanja, ampak se uvrsti na čakalno listo. Ko je 
na voljo stanovanje, ta vplača dodatne premoženjske deleže – 
običajno v skupni vrednosti od 5 do 10 % vrednosti stanovanja. 
Ta znesek se stanovalcem vrne ob izselitvi iz stanovanja.

KAKO POSTATI DRUŽBENIK ZADRUGE? 

NSP 2015-25
Alternativne oblike bivanja – stanovanjske zadruge

Z ukrepi na različnih področjih država odpira možnost za uvajanje novih 
alternativnih oblik bivanja, ki bodo prispevalek doseganju zastavljenih 
ciljev za izboljšanje stanovanjske oskrbe. Kot takšne alternativne oblike 
bivanja se danes že predstavljajo možnosti oblikovanja stanovanjskih 
kooperativ za potrebe gradnje cenovno dostopnih najemnih stanovanj, 
ki hkrati ustrezajo željam njihovih uporabnikov (lokacija, oprema, 
prostornost, kvadratura).... 
V prihodnje bodo aktivnosti namenjene preučitvi dodatnih možnosti 
za izvajanje alternativnih oblik bivanja, informacije pa predstavljene 
čim širši javnosti. S tem bodo povečane možnosti izbire pri reševanju 
stanovanjskega problema posameznika. Pomembno vlogo pri širjenju 
alternativnih oblik bivanja predstavljajo tudi različne neprofitne 
stanovanjske in nevladne organizacije. Proučili bomo možnost in 
primernost socialnih podjetij za izvajanje alternativnih oblik stanovanjskih 
bivanj.

NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM 2015-25

Vir: NSP 2015-25, člen 4.4.1 Gradnja javnih najemnih stanovanj

NAJEMNA 
STANOVANJSKA 

ZADRUGA



SOODLOČANJE O VSEBINAH STAVB - POMEN 
DRUŽBENE KOHEZIJE IN DOBREGA SOSEDSTVA  

V načrtovanje zadruge so vključeni njeni člani, arhitekti in 
posredno tudi lokalne uprave. Te z določitvijo razvojnih prioritet 
(npr. deleža stanovanj za mlade družine, starostnike, gibalno 
ovirane, ljudi s posebnimi potrebami itd.) usmerjajo družbeno-
ekonomsko uravnotežen razvoj mestnih predelov, ki jih 
namenjajo za gradnjo stanovanjskih zadrug.
Člani zadruge se skupaj odločajo o vsebinah, ki jih bodo delili z 
lokalno skupnostjo (npr. zunanje prostore, prostore za so-delo, 
šport, delavnice itd.). Te dejavnosti obogatijo življenje okoliških 
prebivalcev, nekatere od njih lahko zadrugi prinesejo dohodek.

STANOVANJSKA SKUPNOST IN BIVANJSKI PROSTOR

Proces načrtovanja stavbe z vključitvijo bodočih stanovalcev je 
običajno daljši in težavnejši od običajnega načrtovalskega postopka. 
Metode dela so različne in prilagojene fazam projekta - vključujejo 
ankete (bivanjske navade, želje itd.), delavnice z arhitekti, sestanke 
s predstavitvami arhitekturnih rešitev itd. Prednosti vključevanja 
bodočih stanovalcev v proces nastajanja stanovanjskega okolja so: 
bolje povezana stanovanjska skupnost, skrbnejši odnos do prostora in 
zavedanje, da je prostor skupna dobrina. 

PRILAGODLJIVA STRUKTURA STANOVANJ IN 
PRILAGODLJIVO STANOVANJE

Zadruge, ki imajo več stavb z najemnimi stanovanji, običajno 
svojim članom omogočajo menjavo stanovanja v okviru zadruge 
(večje za manjše oz. obratno). Kljub temu naj prostorska 
zasnova stanovanj omogoča, da se ta z minimalnimi posegi 
lahko prilagodijo demografskim spremembam in trendom 
spreminjajočih se gospodinjstev. Večja stanovanja, ki so 
namenjena bivanju sorodstveno nepovezanih oseb - t.i. 
‘skupnostna stanovanja’ - naj imajo možnost delitve na manjša 
stanovanja oz. manjša možnost združevanja.
Zasnova stanovanj naj hkrati omogoči prilagoditev prostora 
željam in potrebam stanovalcev.

SOUPORABA PROSTOROV, GOSPODINJSKIH NAPRAV 
IN PROMETNIH SREDSTEV

Način bivanja se vsled družbeno-ekonomskih sprememb in 
razvoja informacijske tehnologije spreminja. Spreminjajo se 
tudi strukture gospodinjstev - povečuje se število manjših, 
predvsem samskih in dvočlanskih ter narašča število 
gospodinjstev, katerih člani niso sorodstveno povezani. Mnogo 
ljudi danes dela več kot 8 ur dnevno, pogosto v začasnih oblikah 
in brez stalnega delovnega prostora (‘od doma’).
Vključitev članov zadruge v proces načrtovanja stavbe 
omogoča, da ti razmislijo o vsebinah in prostorski zasnovi, 
ki bi odgovorila značilnostim njihovega bivanja. Zadružniki 
lahko soodločajo o prostorih zasebne narave in tistih, ki so 
jih pripravljeni deliti (npr. skupna jedilnica, kuhinja, prostor 
za sestanke, so-delo, varstvo otrok, šport, soba za goste). 
Odločajo se tudi o souporabi gospodinjskih in drugih naprav 
(pralni/sušilni stroj, naprave za gospodinjska in vzdrževalna 
dela, obdelovanje vrta) ter prometnih sredstev (kolo, avto).

PROSTORI SREČANJ IN UMIKA V ZASEBNOST

Osnovno razmerje med prostori za ‘skupnost’ (različne 
dejavnosti) in prostori za ‘posameznika’ (stanovanje) se oblikuje 
v procesu načrtovanja. Razumevanje pojmov ‘skupno/javno’ 
in ‘individualno/zasebno’ vpliva na razporeditev, velikost in 
zasnovo stanovanj in skupnih prostorov.
Sodobna zadružna gradnja je naravnana k povezovanju 
stanovalcev, zato je velik poudarek na razmišljanju o potencialih, 
ki jih nudijo sicer utilitarni prostori in nenavadne kombinacije 
vsebin. So lahko stopnišča, hodniki, ganki, strehe, hišna pralnica 
in popravljalnica v kombinaciji z barom itd. prostori možnih 
srečanj in druženj stanovalcev? 

EKOLOŠKI NAČINI GRADNJE, MATERIALI, BIVANJE 

V sodobnih zasnovah zadrug so upoštevana ekološka načela 
gradnje - uporaba obnovljivih/razgradljivih materialov in 
zasnova energetskih sistemov, ki se napajajo iz obnovljivih virov 
(ogrevanje), delujejo po naravnih principih (zračenje, hlajenje) 
in uvajajo krožne sisteme (preskrba z vodo).
V načinu bivanja se ekološka načela odražajo v souporabi 
prostorov, naprav  in vozil.

ZUNANJI, NOTRANJI IN ‘VMESNI’ BIVANJSKI PROSTOR

Pestrost bivanjskega prostora, ki se odziva na naše klimatske 
značilnosti, je pomembna: zunanji prostori (vrtovi, otroška 
igrišča, prostori za piknike in druženje) in ‘vmesni’ (zimski vrtovi, 
nadstrešnice, pergole, ganki, strehe) so pomembni podaljški 
notranjih prostorov - dnevne sobe, v katerih se v različnih letnih 
časih odvijajo različne dejavnosti skupnosti in posameznikov. 

URBANA AKUPUNKTURA

Stanovanjske zadruge so lahko pospeševalci razvoja in 
regeneracije slabše razvitih mestnih predelov. Njihova 
umestitev v že obstoječe stavbe opustelih primarnih dejavnosti 
ali na prazne, neizrabljene parcele, predstavlja možnost 
regeneracije in njihovega bolj uravnoteženega razvoja.
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KATJA

Trenutno živim s sestro in petimi drugimi cimri v dotrajanem 
stanovanju v Ljubljani. V petih letih studija sem se 6 krat 
preselila, kar je zelo naporno. S sedanjm stanovanjem sem 
najbolj zadovoljna, vendar pa si zelim več zasebnosti in 
drugačne odnose s cimri. 

Čez 5 let: Želim si, da bi čez pet let živela v enosobnem 
stanovanju z balkonom in veliko rastlinja. 

Smo formalno ustanovljena zadruga, katere začetki segajo 
dve leti nazaj. Vzpostavili smo jo zato, ker stanovanjske 
zadruge predstavljajo eno izmed možnih rešitev 
stanovanjskega vprašanja mnogih. Poleg sodelovanja s 
Fakulteto za arhitekturo se nadejamo tudi sodelovanja tako s 
ključnimi državnimi in mestnimi institucijami kot tudi s širšo 
javnostjo. 

Stanovanjske zadruge so v osnovi podjetja, katerih namen 
je delovanje v korist svojih članov. Ker delovanje zadruge 
določajo skupnostno dogovorjena in demokratično sprejeta 
pravila, obstajajo mnogi načini njihove organizacije. Lahko 
so lastniške ali najemniške, bivanje je lahko individualizirano 
ali bolj skupnostno, vključujejo lahko mešano ali homogeno 
populacijo. Naša vizija temelji na 4 načelih, do katerih smo 
prišli z raziskovanjem naših potreb ter objektivnih okoliščin, 
ki ovirajo njihovo zadovoljitev.

ROK

Živim v starejših blokih v Savskem naselju. Edini cimer je tudi 
lastnik stanovanja, zato plačujem tudi nekoliko nižjo najemnino 
od povprečne (pribl. 200€ - odvisno od stroškov). Soba je velika 
samo 10m2, vendar ima stanovanje veliko dnevno sobo, tako da 
ni veliko pomanjkanja prostora, vendar bi večja soba omogočila 
veliko bolj udobno bivanje. Stanovanje je obnovljeno, za 
pohištvo v sobi pa sem moral poskrbeti sam.
Sobivati z nekom v stanovanju mi je pomembno zaradi nižjih 
stroškov, delitve dela in družbe.

MLADEN

V Ljubljani sem že 7 let, selil sem se 9 krat. Bil sem v 
študentskem domu, bil sem privat, delil sem si sobo s tremi, 
živel v svoji garsonjeri. Kljub vsem možnim variacijam in 
kombinacijam, mi je zdajšnje prebivališče še najbolj pri srcu. Ne 
zato, ker bi bilo najbolj udobno, urejeno ali poceni, temveč zato, 
ker živim z 
ekipo, s katero se resnično štekam. In ker imamo dnevno sobo. 
Prvič v svojem študentskem življenju živim v stanovanju z 
dnevno sobo. Dnevno sobo s projektorjem. Hvala cimri filmarki. 
Nadaljevanje sledi v zadrugi.

Čez 5 let: računam na to, da nam bo čez 3-4 leta uspelo 
ustanoviti stanovanjsko zadrugo. V idealnem bi to pomenilo: 
30-40 ljudi, skupnostni način bivanja, prostor za prostočasne 
morda pa tudi gospodarske aktivnosti, varnost in stalnost.

Cenovna dostopnost

je velikokrat povod za ustanovitev stanovanjske ali katerekoli 
druge zadruge. Naši starši nimajo sredstev, da bi nam kupili 
stanovanje in naše zdajšnje ali bodoče, negotove ter nestalne 
zaposlitve ne bodo omogočile nakupa stanovanja ne zdaj, ne 
kasneje. In ker je najem tako kot naše zaposlitve večinoma 
nezanesljiv in drag, je stanovanjska zadruga odlična alternativa. 
Ne glede na to, ali jo bomo zgradili, prenovili starejšo stavbo 
ali najemali prostore, bo bivanje cenejše, saj ne bo vmesnega 
posrednika. Ker zadruga omogoča združevanje individualnih 
resursov (čas, denar, delo, materiali), omogoča načrtovanje in 
realizacijo večje stavbe. Stroški gradnje, nakupa, adaptacije ali 
zgolj najema so pri tako veliki stavbi na prebivalca manjši prav 
zaradi njene velikosti.

Gradnja skupnosti

bo večplastna. Zadružniki ne želimo biti zgolj sosedje, ki se 
pozdravljajo na stopnišču. Želimo, da ima zadružna skupnost 
socialno vlogo. Slednjo bo dosegala tudi preko dejavnosti, 
ki se bodo odvijale v skupnih prostorih. Poleg stanovanj 
bodo v zadrugi: menza, prostor za druženje in dogodke, ki 
bodo namenjeni tudi zunanjim obiskovalcem, prostori za 
izobraževanje, sestanke, šport in oglede filmov, vrt, delavnica, 
pralnica in še kaj. V okviru stanovanjske zadruge bo lahko 
obstajala tudi delavska oziroma gospodarska zadruga. Če se 
bo kdo izmed stanovalcev znašel v stiski zaradi nezaposlenosti, 
ga bo lahko zadruga zaposlila za delo v delavnici ali za sicer 
skupinska opravila.

Samoupravljanje

je pomemben vidik stanovanjskih zadrug in je vpisan že v samo 
logiko zadružništva. O vseh zadevah v zvezi z bivanjem se na 
rednih sestankih demokratično odločajo prebivalci sami. Zbor 
vseh članov razpravlja in odloča o več odločitvah, ne zgolj o 
vprašanju, katerega izvajalca izbrati za npr. čiščenje hodnikov, 
kot to počno člani stanovanjskega sveta v bloku. Veliko več 
je skupnih dejavnosti, ki se jih ustvarja kolektivno. Prav tako 
postane pomembno vprašanje dobrobiti vseh stanovalcev. 
Posledica samoupravljanja je življenje bolj po meri članov, ki 
gre v smeri kakovosti onkraj uveljavljenega načina bivanja.

Prilagodljivost

je tista, ki bo marsikatero od naših želja omogočila praktično. 
Stremeli bomo k temu, da bo stanovanjska zadruga, kolikor 
je le mogoče, zmožna spreminjati obliko navznoter. Študentje 
imamo povsem drugačne potrebe po tipu in velikosti prostora 
kot družina ali upokojenski par. Če arhitektura to omogoča, 
se lahko velikosti stanovanj in prostorov spreminjajo glede 
na potrebe ljudi, ki v tistem trenutku zadrugo naseljujejo. 
Tudi če ni mogoče spreminjati oblik stanovanj, stanovanjska 
zadruga omogoča preseljevanja znotraj zadruge, ki je mnogo 
lažje od iskanja novega stanovanja. Prilagodljivost prostorov 
je pomembna tudi za skupne prostore, saj ti tako lažje 
menjajo svoje funkcije. Prostor je lahko dopoldne namenjen 
predavanju,  popoldne športu, zvečer ogledu filma ali druženju. 
Prilagodljivost torej omogoča racionalno porabo prostora in s 
tem prav tako znižuje stroške bivanja.

STANOVANJSKA 
ZADRUGA 

ZADRUGATOR



stanovanjska zadruga Kolezija
idejne zasnove prenove obstoječega skladišča na Koseskega ulici

Lokacija se nahaja v južnem delu Ljubljane, natančneje 
v Trnovskem predmestju.
 
Objekt je preostanek manjšega industrijskega obrata 
iz šestdesetih let in se nahaja  v sredinski pretežno 
stanovanjske soseske. Pri analizi prostora je razvidno, 
da gre za degradirano lokacijo, ki kljub osrednji legi v 
trenutnem stanju ne more zaživeti.

Vse tri idejne zasnove so iskale rešitve s čim manjšimi 
posegi v stavbo. Zato ohranjajo obstoječo konstrukcijo 
- armiranobetonski skelet ter nekatere elemente, 
odvisno od posameznega projekta.

Koseskega ulica Zelena pot

Cesta v Mestni log

m_1:1500



Zeleno!
Mojca Mlinar, Laura Klenovšek

Zasnove z iznajdljivimi prostorskimi posegi odgovarja 
na vprašanja trajnostne gradnje. V stavbo je umeščenih 
šest “zelenih prezračevalnih atrijev”, ki služijo zbiranju 
deževnice, naravnemu prezračevanju, ogrevanju in hla-
jenju, ter zagotavljajo zadostno osvetljenost vseh bivalnih 
prostorov. 
Sobe v skupnostnih stanovanjih so v pritličju orientirane 
na prezračevalne atrije, medtem ko skupni prostori delu-
jejo kot filter med javnim zunanjim in intimnim prostorom 
stanovanj. V nadstropju je logika obrnjena – navzven se 
odpirajo zasebni deli - sobe, na atrije pa polskupni prostori.



situacija

shema umestitve v prostor shema zasnove

1989 m2

velikost celotne 
parcele

950 m2

velikost zazidljivega 
dela

142,2 m2

bruto velikost klasične 
stanovanjske enote

1,45

faktor izrabe parcele

165,5 m2

bruto velikost 
skupnostne enote

23,5 m2

uporabna površina 
stanovanja na osebo

2890 m2

bruto površina 
zazidave

42 - 82

število stanovalcev

14,7 m2

uporabna zunanja 
površina na osebo

število stanovanjskih 
enot

6 klasičnih 
4 zadružna

50m0 10m

objekt se očisti do skeleta, prizidani 
deli se odstranijo

objekt se poviša z novo streho in zelenimi 
prezračevalniki, dodajo se komunikacijske 
terase in lože ter balkoni na vseh štirih 
fasadah

v obstoječ skelet dodamo 
inštalacije na katere se 
vežejo mokri vozli

nov sloj fasade skupaj z 
zelenimi atriji zagotavlja nar-
avno prezračevanje, dostop 
svetlobe v bivalne enote ter 
toplotno sanacijo objekta

določanje prostora z 
zasebnimi bivalnimi enotami, 
presežek postaja skupni 
prostor

10m5m1m0prečni prerez

tloris pritličja tloris nadstropja

shemi stanovanj v pritličju shema stanovanj v nadstropju

shema toplotne sanacije

H
H

H

H

±0.00

+3.15

+6.60

+9.80

skupni prostorI se odpirajo 
na svetlobne jaške, posa-
meznik ima večjo enoto in 
več zasebnosti

nova streha zagotavlja 
možnost zbiranja 
deževnice, s čimer objekt 
postaja bolj samozadosten, 
manjšajo pa se tudi njegovi 
tekoči stroški

zbiranje deževnice pretok zraka prezračevanje

zeleni atriji služijo prez-
račevanju - v toplih poletnih 
mesecih se v njih zadržuje 
hladnejši, v zimskih toplejši 
čist zrak - toplotne izgube so 
pri prezračevanju manjše, 
ni potrebe po mehanskem 
prezračevanju

v poletnih mesecih se 
objekt prezračuje s 
pomočjo vzgona, ki nas-
taja zaradi posebnega 
oblikovanja fasade, 
dimnikov in vode v njih

bivalne enote orientirane na zeleni atrij

skupni prostor je prosto 
prehoden, bivalne enote 
imajo maksimalno 
stopnjo zasebnosti

bivalne enote se podaljšajo v prostor pogajanja bivalne enote orientirane na zunanji ovoj

skupni prostor je upora-
ben  za dejavnosti posa-
meznikov, bivalne enote 
nimajo več maksimalne 
zasebnosti



Hiša med parkoma
Gorazd Čater, Davor Jerman

Glavno vodilo prenove stavbe in snovanja stanovanjske 
zadruge je bivanje v zelenju, kar ponujata obstoječa par-
ka na vzhodni in zahodni strani stavbe. Fizično poveza-
vo med parkoma omogočita dve novi pasaži v pritličju, 
vizualno pa zastekljeni člen med višjim in nižjim delom 
stavbe. Prenovitveni posegi- armiranobetonska skeletna 
konstrukcije se ohrani,kot tudi vertikalne komunikacije 
ter obstoječa streha. Fasadni ovoj se v celoti energetsko 
prenovi. Posebnost so pritlični dnevni prostori z vzhod-
nimi in zahodnimi terasami, ki bivanjski prostor podaljšu-
jejo v zelenje. Spalni prostori v nadstropju imajo možnost 
razširitve v skupne medprostore. 



situacija

shema prereza prikaz fleksibilnosti

0 10m 50m

2438 m2

velikost celotne 
parcele

984 m2

velikost zazidljivega 
dela

33 - 150 m2

bruto velikost klasične 
stanovanjske enote

0,81

faktor izrabe parcele

115 - 135 m2

bruto velikost 
skupnostne enote

34 m2

uporabna površina 
stanovanja na osebo

984 m2

bruto površina 
zazidave

45 - 58

število stanovalcev

16 m2

uporabna zunanja 
površina na osebo

število stanovanjskih 
enot

13

            park                     cesta                             objekt                           dvorišče                  park

razstavljena aksonometrija

prerez
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tloris pritličja tloris nadstropja



Več z manj
Mateja Kolarič, Polona Lona Pušnik

Obstoječi konstrukciji skladiščne stavbe dodamo zgolj 
gank in modularna fasadna polnila, izgradnja pa pred-
videva delno samograditeljstvo. Vodilo zasnove stano-
vanj je bilo prilagodljivost prostora v različnih življenjskih 
ciklih: možnost ureditve stanovanj za ‘klasično’ in skup-
nostno bivanje.
V vsa stanovanja se vstopa z ganka, ki povezuje vse pro-
store zadruge in je orientiran na dvorišče. Za zadružno 
skupnost je pomembna tudi delitev in skupno opravljanje 
gospodinjskih del ter možnost delne samopreskrbe s hra-
no. Zato je stanovanjskemu delu dodana še skupnostna 
kuhinja z dnevnim in delovnim delom in vrtovi.



koncept

način bivanja:   zasebno skupnostno

2423 m2

velikost celotne 
parcele

951 m2

velikost zazidljivega 
dela

45 - 60 m2

bruto velikost klasične 
stanovanjske enote

0,92

faktor izrabe parcele

90 - 360m2

bruto velikost 
skupnostne enote

45 m2

uporabna površina 
stanovanja na osebo

2337 m2

bruto površina 
zazidave

30-60

število stanovalcev

13 m2

uporabna zunanja 
površina na osebo

število stanovanjskih 
enot

največ
21

0 10m 50msituacija

način gradnje: 
ohranjanje konstrukcije, 
dodajanje modularne fasade, 
dodajanje ganka.

način izvedbe: 
fleksibilne in povezane 
stanovanjske enote, 
skupostni prostori za delo,
gospodinjstvo in druženje.

10m5m1m0prerez

sheme tipologij stanovanj

Po potrebi lahko kombiniramo 
skupnostno in enosobno 
stanovanje.

S premikom dveh sten lahko 
iz skupnostnega stanovanja 
dobimo dva enosobna.

Tip A 
fleksibilno stanovanje

Tip B 
dupleks

Tip L 
dvosobno stanovanje

tloris fleksibilnega stanovanja - A

tloris klasičnega stanovanja

P P P P

tloris dvosobnega stanovanja - L

tloris dupleksa pritličje - B

P P P P

tloris dupleksa nadstropje - B

tloris enosobnega in skupnostnega stanovanja



stanovanjska zadruga Šiška
idejne zasnove prenove zapuščenega objekta na Gubčevi ulici

Lokacija objekta se nahaja v bližini centra Ljubljane, 
v zaledju Celovške ceste, kjer jo pred hrupom varuje 
mirna stanovanjska soseska. Dostopna je za motorna 
vozila in  oddaljena le tri minute hoje od najbližje 
postaje mestnega avtobusa ter  300 m od urejene 
kolesarske steze. 

Navdih za ureditev zunanjega prostora je bila ideja 
“vasi v mestu”, za prenovo in dozidavo obstoječe 
stavbe pa tipologije okoliških hiš, ulične linije in 
energetska varčnost.

Analiza zelenih površin je pokazala pomanjkanje 
javnih parkov in igrišč, ki so postali ključni motivi 
arhitekturnih zasnov. Analiza družbene infrastrukture 
kaže potrebo po zasnovi programov, ki bi vključili 
sosesko v delovanje zadruge.

m_1:1500

ulica Milana Majcna

Gubčeva ulica

Celovška cesta



Vrtovi v krošnjah dreves
Neža Spruk Jerneja Jenko

Zasnova vključuje prenovo obstoječe hiše ter dozidavo. 
Stanovanjska zadruga se z otroškim igriščem, kavarno in 
drugimi javnimi vsebinami povezuje s sosesko in spodbu-
ja druženje ter sodelovanje med stanovalci. Stanovanja 
so projektirana tako, da ustrezajo zahtevam skupnostne-
ga bivanja, v katerem si stanovalci delijo dnevne prostore 
in stroške obratovanja, z minimalnimi spremembami pa 
se lahko preoblikujejo v samostojna stanovanja. Stano-
vanja imajo široke zunanje terase, ki se mestoma podaljšu-
jejo med krošnje dreves v parku. 



situacija

shema fleksibilnih enot shema prerezashema fleksinilnih enot

704 m2 381 m2

33,0 - 56,1 m2

1,6

106 -107 m2 17,5 m2

1161,2 m2 12 - 24

32 m2

velikost celotne 
parcele

število stanovanjskih 
enot

velikost zazidljivega 
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Povezane hiše
Marjeta Štorgel

Zasnova zazidave izvira iz interpretacije okoliških tipov 
stavb v okolici, kjer je ohranjenih še veliko starejših prit-
ličnih in dvoetažnih družinskih hiš. Zazidava je razdroblje-
na na več manjših hišk, ki jih povezuje gank v nadstropju. 
Posebnost zasnove je poglobitev ‘parterja’, kar omogoči 
nivojski odmik od ulice in s tem usvari bolj intimen zunan-
ji prostor za stanovalce in sosede. V pritličju zazidave so 
skupni zadružni prostori in javni programi (urbani vrtec, 
kavarna, delavnica itd), ki izvirajo iz želja uporabnikov 
sosednjih objektov. V zgornjih etažah so zasebne enote, ki 
nudijo možnosti različnih vrst skupnega bivanja.
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Velika skupna soba
Nastja Fingušt, Anja Ropret

Stanovanjsko zazidavo sestavljajo trije volumni z ra-
zličnimi tipi stanovanj: prenovljena obstoječa hiša in 
njena dozidava ob Gubčevi ulici ter nova stavba v ozadju 
parcele. V dozidavi so stanovanja za skupnostno bivanje, 
v ostalih delih pa klasična. 
Posebnost je ulični del zazidave - vmesni del med starim 
in novim volumnom, ki je srce zadruge. Tu so veliki skup-
nostni dnevni prostori, ki si jih delijo stanovalci sicer man-
jših stanovanj dozidave: dnevni prostor, skupna kuhinja, 
prostor za študij in delo od doma, igralnica za otroke idr.. 
Vsebine se spreminja po etažah, zasnova je odprta in se 
prilagaja potrebam in željam stanovalcev.
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stanovanjska zadruga Poljane
idejne zasnove za novogradnjo na degradirani lokaciji ob Povšetovi ulici

Lokacija se nahaja v bližini Kodeljevega, ob križanju 
Povšetove ceste in železniške proge. Prazna in 
degradirana trikotna parcela trenutno služi parkiranju, 
na njej stoji tudi opuščena nadstrešnica.  

V bližini stojijo stanovanjski bloki z najemnimi 
stanovanji JSS MOL in ob Povšetovi stanovanjske 
vile. V okolici so športni park Kodeljevo, šola, vrtec, 
tržnica, in družbeno središče Most, kar je prednost za 
umestitev nove stanovanjske zadruge.  

Povšetova ulica
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HIŠA POLŽI
Maja Stojanovska
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Hiše v bloku
Teja Mržek, Katarina Prodan

Zasnova združuje elemente bloka in individualnih hiš z 
vrtovi, kar se zrcali v zasnovi stanovanj z vrtovi ali terasa-
mi. V pritličju zazidave so klasična stanovanja z vrtovi na 
vzhodu in zahodu, v nadstropjih pa dvoetažna stanovanja 
s terasami na jugu, ta so namenjena tudi skupnostnemu 
bivanju.
Stanovanjske krake povezuje prostorsko raznolik pov-
ezovalni trakt - družabno središče zadruge, v katerem so 
prostori za delo, igro in varstvo otrok, skupna knjižnica, 
notranji rastlinjak idr.. 
Javni program, ki je namenjen tudi sosedski skupno-
sti, je v pritličnih in kletnih prostorih (šport, pralnice, 
večnamenski prostor, kolesarnica).
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stanovanjska zadruga Zalog
idejne zasnove vrstnih hiš v predmestju Ljubljane

Lokacija se nahaja v Zalogu, ki je vzhodno predmestje 
Ljubljane. Najlažji dostop iz središča mesta je po 
Zaloški cesti, po kateri potekajo mestne avtobusne 
linije št. 11, 11B in 20Z.

Naselje sestoji iz dveh delov, Starega in Novega 
Zaloga. Tu se nahajajo osnovna šola, športni objekt, 
pošta in zadružni dom. Včasih je v Zalogu deloval tudi 
kino. Mimo naselja poteka železniška proga Dobova - 
Ljubljana, tu je tudi največja ranžirna postaja v državi. 
Na južni strani mimo naselja teče reka Ljubljanica, na 
severni pa reka Sava (v bližini je sotočje Ljubljanice, 
Kamniške bistrice in Save).

Pri načrtovanju vrstnih hiš smo upoštevali lokacijsko 
informacijo. Tam je navedeno, da mora biti gradnja 
novega objekta (vrstnih hiš) znotraj že določene meje 
zazidljivosti. Raster novih vrstnih hiš je od 10 do 12 
metrov in garažna mesta morajo biti zagotovljena 
znotraj objektov. Strehe novih objektov so dvokapnice, 
njihov naklon je od 25 do 30 °. Slemenitev  poteka sever 
- jug, oziroma vzporedno s stanovanjskim nizom. Višina 
objekta je P+1+Po. Dopustna je izraba podstrešij, brez 
spremembe strešne konstrukcije.
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Hiša v plašču
Mojca Mlinar

Hiša z racionalno organizacijo prečnega servisno-sani-
tarnega pasu, bivalnih prostorov in dodatne ‘klimatske 
cone’, zasnovane v tehnologiji rastlinjaka, omogoča prila-
godljivo in stroškovno ugodno bivanje.  Servisno-sanitar-
ni pas s sanitarijami na podestih stopnic ponuja popol-
noma odprte bivalne prostore, osvobojene hodnikov. 
Bivalni prostori se na zahodu podaljšujejo navzven v t.i. 
klimatsko cono rastlinjaka, ki deluje kot dodatna izolacija 
pozimi, poleti in v vmesnih mesecih pa predstavlja do-
datek notranjega prostora in postaja element povezovan-
ja stanovanjskih enot.
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črpanje hladnega
zraka iz zemlje 

v mrzlih mesecih 
dovajanje toplega zraka 
v klim. cono (15°C)

v toplih mesecih se v 
prostor dovaja hladen 
zrak iz zemlje, odprte 
lopute pa še dodajajo k 
učinku vzgona

topl. črpalka  
+ 
rekuperator

prečna orientacija omogoča 
vsakodnevno učinkovito prez-
račevanje



Plus dodatek
Vesna Skubic

Projekt temelji na umeščanju skupnostnih prostor-
ov med pare zasebnih stanovanjskih enot - vrstnih 
hiš. Umeščeni so v prečni smeri in zamišljeni kot pov-
ezovalni in hkrati dodatni prostori pritličnih in nad-
stropnih etaž. V pritličju je to odprti prostor, v nad-
stropju pa se ta lahko zapre in deluje kot zimski vrt. 
Namenjeni so dejavnostim, ki jih stanovalci lahko 
in oz. želijo opravljati skupaj - delu, študiju, knjižni-
ci, otroški igri, druženju s številčnejšo družbo idr. 



0 10m 50m

situacija

možnost povezovanja dveh enot v obliki zapr-
tega ali odprtega mostovža, deljenje skupnega 
prostora

1 enota

možnost povezovanja dveh 
enot

možnost povezovanja dveh enot,  
deljenje skupnega prostoraskupni prostor

skupni prostori (kuhinja, 
dnevna soba, parkirišče, 
delavni prostor)

spalni prostori, zasebni 
delavni prostori

shema povezovanja shema prerezashema povezovanja enot po prerezu

2350 m2

velikost celotne 
parcele

648 m2

velikost zazidljivega 
dela

90 - 320 m2

bruto velikost klasične 
stanovanjske enote

0,68

faktor izrabe parcele

190 - 320 m2

bruto velikost 
skupnostne enote

28 m2

uporabna površina 
stanovanja na osebo

1600 m2

bruto površina 
zazidave

24 - 48

število stanovalcev

11 m2

uporabna zunanja 
površina na osebo

število stanovanjskih 
enot

7 klasičnih 
1 zadružna

10m5m1m0tloris mansarde prerez

skupni prostori (kuhinja, 
dnevna soba, parkirišče, 
delavni prostor)

spalni prostori, zasebni delavni 
prostori
skupni povezovalni prostor

tloris pritličja tloris nadstropja

shema prereza

shema pritličja shema nadstopja

shema mansarde

skupni prostorzdruženi 2 enoti

skupni bivalni 
prostor
servisi

poljubna razporeditev
spalnih prostorov

poljubna razporeditev
spalnih prostorov

po dolžini prilagodljiv zaprti ali 
odprti skupni prostor

tlakovan dostop do 
posamezne enote

urejen zunanji 
prostor na južni 
strani parcele

vrtički

urejen prostor za druženje na 
severni strani parcele

dostop do  
parkirišča 



Dvojna vijačnica
Polona Pušnik

Zasnova izhaja iz želje po zagotavljanju čim večjega zu-
nanjega prostora ter velikih in prostorsko prilagodljivih 
stanovanj.    Severni in južni deli parcele so namenjeni 
javnim dejavnostim, medtem ko sta vzhodni in zahodni 
del parcele namenjeni zgolj stanovalcem.  Vrstne hiše so 
prostorsko relativno velike in prilagodljive: po dve sosed-
nji enoti se lahko združita v vsakem nadstropju. V pritlič-
ju se lahko združita v vzdolžni smeri, v nadstropju pa v 
prečni.  Zasnova ponuja stanovalcem možnost druženja 
tako v zunanjosti in notranjosti vrstnih hiš.



0 10m 50msituacija

2350 m2

velikost celotne 
parcele

648 m2

velikost zazidljivega 
dela

126 m2

bruto velikost klasične 
stanovanjske enote

0,79

faktor izrabe parcele

126 - 252 m2

bruto velikost 
skupnostne enote

35 m2

uporabna površina 
stanovanja na osebo

1700 m2

bruto površina 
zazidave

36 - 72

število stanovalcev

25 m2

uporabna zunanja 
površina na osebo

število stanovanjskih 
enot

9 klasičnih 
1 zadružna

shema zunanje ureditve shema dostopov shema povezovanja stanovanj v pritličju

odbojkarsko igrišče

zasebni vrtovi

prostor za piknike
otroško igrišče
fitnes na prostem

skupna pot do 
stanovanj

skupna pot 
in pred-
prostor / 
vetrolov

skupna pot, pred-
prostor / vetrolov 
in prehod med 
stanovanjema

fiksen del
(vhod, sanitarije, 
stopnišče)

fleksibilen del 
(dnevno bivalni 
prostor)

možnost 
prehajanja 
med dvema 
enotama

možnost 
združitve 
dveh bival-
nih enot

10m5m1m0bb prerez

aa prerez

tloris pritličja tloris nadstropja tloris mansarde

+0,0m

-2,5m

+2,7m

+5,4m

+9,0m

-0,5m

+9,0m

+5,4m

+2,7m

-0,5m

-2,5m



Velika terasa v Zalogu
Nastja Fingušt

Gre za niz ‘povezanih hiš’ ki jih sestavlja 12 enot. Hiše na vzhodni 
zunanji strani povezuje skupna vzdolžna terasa pred vhodi, v 
notranjosti os z demontažnimi stenskimi elementi ter na zahodni 
strani enoten pas vrtov. 
Posamezna enota lahko deluje kot povsem samostojna vrstna 
hiša. Konstrukcija prečnih sten z demontažnimi elementi dopušča 
povezovanje s sosednjimi enotami po sredini in tako ustvarjanje 
enot za skupnostno bivanje. Povežejo se lahko dnevni prostori v 
pritličnih medetažah oz. spalni prostori v nadstropjih, skladno s 
spreminjanjajočimi se potrebami stanovalcev.



situacija

shema umeščenosti na lokacijo shema prereza

2350 m2

velikost celotne 
parcele

648 m2

velikost zazidljivega 
dela

116m2

bruto velikost klasične 
stanovanjske enote

0,65

faktor izrabe parcele

116-232m2

bruto velikost 
skupnostne enote

35m2

uporabna površina 
stanovanja na osebo

1400 m2

bruto površina 
zazidave

20-45

število stanovalcev

12m2

uporabna zunanja 
površina na osebo

število stanovanjskih 
enot

11 klasičnih 
1 zadružna

+1,4m

-1,0m

+4,6m

+10,0m

±0,0

±0,0±0,0

delitev enot - glede na predpisan raster iz 
lokacijske informacije
12 enot 3 x 4m.
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LOKACIJA-maximalna zazidava
-gradbena linija
-gradbena meja

-maximalen volumen
-2 etaži
-maximalna višina
-maximalna izkoriščenost

kontrukcijski raster: 12 x 4

3x

12 enot
-11 bivalnih
-1 zadružna

-pralnica
-pisarne
-skupni prostori z zunanjim prostorom

2 zelena otoka ( S (2) in J (1) )

KONCEPT štirih poti,ki povežejo
celotno lokacijo
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-gradbena linija
-gradbena meja
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-maximalna izkoriščenost

kontrukcijski raster: 12 x 4

3x

12 enot
-11 bivalnih
-1 zadružna

-pralnica
-pisarne
-skupni prostori z zunanjim prostorom

2 zelena otoka ( S (2) in J (1) )

KONCEPT štirih poti,ki povežejo
celotno lokacijo
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ADRUŽNA

              
   JAVNO-PEŠ

              
        JAVNO-AVTO
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LOKACIJA-maximalna zazidava
-gradbena linija
-gradbena meja

-maximalen volumen
-2 etaži
-maximalna višina
-maximalna izkoriščenost

kontrukcijski raster: 12 x 4

3x

12 enot
-11 bivalnih
-1 zadružna

-pralnica
-pisarne
-skupni prostori z zunanjim prostorom

2 zelena otoka ( S (2) in J (1) )

KONCEPT štirih poti,ki povežejo
celotno lokacijo
    
                 

10m5m1m0 10m5m1m0južna fasada

prečni prerez

tloris kleti tloris pritličja tloris nadstropja



Hiše v hiši
Marjeta Štorgel

Zasnova zadruge izvira iz vprašanja o kombiniranju vrstnih in 
prostostoječih hiš, ki se že nahajajo na dani lokaciji. Med hiše 
so vstavljeni bloki s stopnišči in kopalnicami na podestih, kar 
omogoča fleksibilno organizacijo stanovanjskih prostorov v enotah.  
Volumni enot se zamikajo, kar ustvari pestre vmesne prostore in 
sicer zimski vrt na zahodu in teraso na vzhosu, ki sta skupna vsem 
zadružnikom. 



situacija

shema tlorisne zasnove shema zasnove prereza

0 10m 50m

2350 m2

velikost celotne 
parcele

648 m2

velikost zazidljivega 
dela

105 m2

bruto velikost klasične 
stanovanjske enote

0,61

faktor izrabe parcele

105-210 m2

bruto velikost
skupnostne enote

40 m2

uporabna površina 
stanovanja na osebo

1420 m2

bruto površina 
zazidave

24 - 48

število stanovalcev

11 m2

uporabna zunanja 
površina na osebo

število stanovanjskih 
enot

8 klasičnih 
1 zadružna

stopnišče s kopalni-
cami na podestih 

spalni prostori 

bivalni / spalni prostori 

bivalni  prostori 

zaradi FLEKSIBILNIH 
stanovanjski enot je 
razporeditev prostorv 
poljubna

1 enota možnost združevanja 
2 enot

odprt 
fleksibilen
 prostor

1

5

8

vzhodna fasada

aa prerez

tloris kleti tloris pritličja tloris nadstropja

STANOVANJSKA ZADRUGA ZALOG: 
HIŠA V HIŠI

Marjeta Štorgel

ORGANIZACIJA SKUPNOSTNEGA STANOVANJA

 V PROSTOR

2350 m2 648 m2

8 - 9 105 - 
210 m2 40 m 2 47 m2

105
m2

prej: 0
potem: 

0,61
1420 m2 24-48

KONCEPT

SHEMA ORGANIZACIJE - PRITLI JE

TLORIS OTE

SHEMA ORGANIZACIJE - NADSTROPJE

Število 
stanovanjskih 

enot

Velikost celotne 
parcele

Velikost 
zazidljivega dela

FSI - Faktor izrabe 
parcele

BTO površina 
celotne zazidave

Pr ovano 
število stanovalcev

BTO velikost 
k

stanovanjske 
enote

BTO velikost 

skupnostne enote

uporabna 
površina 

stanovanja/osebo

uporabna zunanja 
površina 
/osebo

javni
prostori

m2

skupni 
prostori

m2

zasebna
enota

m2

zunanji
obod

meja max.
zasebnosti

javno

vrtovi

- 1,0
-1,0

nadstopje mansarda

?

kompakten volumen
(po OPN)

na enote

zamikanje enot
(usvarjanje pestrih
medprostorov)

dodatek
(zimski vrt in 
terasa)

zunanji
obod

javni zunanji
prostor-

dostop

zasebna
enota

38 m 2

skupni 
prostor
123 m2

skupni zunanji
prostor-
vrtovi

zimski vrt

zunanji
obod

javni zunanji
prostor-

dostop 

zasebna
enota

38 m 2

skupni 
prostor
123 m2

skupni zunanji
prostor-
vrtovi

zimski vrt

skupni 
prostor
23 m 2 terasa

STANOVANJSKA ZADRUGA ZALOG: 
HIŠA V HIŠI

Marjeta Štorgel

ORGANIZACIJA SKUPNOSTNEGA STANOVANJA

 V PROSTOR

2350 m2 648 m2

8 - 9 105 - 
210 m2 40 m 2 47 m2

105
m2

prej: 0
potem: 

0,61
1420 m2 24-48

KONCEPT

SHEMA ORGANIZACIJE - PRITLI JE

TLORIS OTE

SHEMA ORGANIZACIJE - NADSTROPJE

Število 
stanovanjskih 

enot

Velikost celotne 
parcele

Velikost 
zazidljivega dela

FSI - Faktor izrabe 
parcele

BTO površina 
celotne zazidave

Pr ovano 
število stanovalcev

BTO velikost 
k

stanovanjske 
enote

BTO velikost 

skupnostne enote

uporabna 
površina 

stanovanja/osebo

uporabna zunanja 
površina 
/osebo

javni
prostori

m2

skupni 
prostori

m2

zasebna
enota

m2

zunanji
obod

meja max.
zasebnosti

javno

vrtovi

- 1,0
-1,0

nadstopje mansarda

?

kompakten volumen
(po OPN)

na enote

zamikanje enot
(usvarjanje pestrih
medprostorov)

dodatek
(zimski vrt in 
terasa)

zunanji
obod

javni zunanji
prostor-

dostop

zasebna
enota

38 m 2

skupni 
prostor
123 m2

skupni zunanji
prostor-
vrtovi

zimski vrt

zunanji
obod

javni zunanji
prostor-

dostop 

zasebna
enota

38 m 2

skupni 
prostor
123 m2

skupni zunanji
prostor-
vrtovi

zimski vrt

skupni 
prostor
23 m 2 terasa
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ORGANIZACIJA SKUPNOSTNEGA STANOVANJA

 V PROSTOR

2350 m2 648 m2

8 - 9 105 - 
210 m2 40 m 2 47 m2

105
m2

prej: 0
potem: 

0,61
1420 m2 24-48

KONCEPT

SHEMA ORGANIZACIJE - PRITLI JE

TLORIS OTE

SHEMA ORGANIZACIJE - NADSTROPJE

Število 
stanovanjskih 

enot

Velikost celotne 
parcele

Velikost 
zazidljivega dela

FSI - Faktor izrabe 
parcele

BTO površina 
celotne zazidave

Pr ovano 
število stanovalcev

BTO velikost 
k

stanovanjske 
enote

BTO velikost 

skupnostne enote

uporabna 
površina 

stanovanja/osebo

uporabna zunanja 
površina 
/osebo

javni
prostori

m2

skupni 
prostori

m2

zasebna
enota

m2

zunanji
obod

meja max.
zasebnosti

javno

vrtovi

- 1,0
-1,0

nadstopje mansarda

?

kompakten volumen
(po OPN)

na enote

zamikanje enot
(usvarjanje pestrih
medprostorov)

dodatek
(zimski vrt in 
terasa)

zunanji
obod

javni zunanji
prostor-

dostop

zasebna
enota

38 m 2

skupni 
prostor
123 m2

skupni zunanji
prostor-
vrtovi

zimski vrt

zunanji
obod

javni zunanji
prostor-

dostop 

zasebna
enota

38 m 2

skupni 
prostor
123 m2

skupni zunanji
prostor-
vrtovi

zimski vrt

skupni 
prostor
23 m 2 terasa

shema zasnove zunanjih in notranjih prostorov

ZIMSKI VRT
(zahodna svetloba)

terasa
(jutranja svetloba)bivalni 

prostori
(odpiranje na
zimski vrt)terasa na vzhodu

(skupni prostor
 - dostop iz sob)

ZIMSKI VRT
(skupni prostor-
dostpoen iz dnevno/
biavlanih prostorov)

10m5m1m0



Dnevna soba za vse
Mateja Kolarič

Vsaka enota, tako skupnostna kot bolj klasična je sestavl-
jena iz stanovanjskega dela z minimalno kvadraturo in 
prečnega dodatka v obliki zimskega vrta. Ta služi kot dnev-
na soba (delovna, igralna, športna) in se razvija v vertikalni 
smeri. V primeru skupnostnega stanovanja si jo dve stano-
vanjski enoti delita in souporabljata, v primeru klasičnega 
stanovanja pa posameznemu pripada polovica.  
Stanovanjski del je zasnovan ‘polno, težje in stalno’, med-
tem ko je steklenjak lažji, cenejši in bolj fleksibilen.



0 10m 50msituacija

2350 m2

velikost celotne 
parcele

648 m2

velikost zazidljivega 
dela

115+25m2

bruto velikost klasične 
stanovanjske enote

0,61

faktor izrabe parcele

230+50 m2

bruto velikost 
skupnostne enote

30+6m2

uporabna površina 
stanovanja na osebo

1440 m2

bruto površina 
zazidave

32-64

število stanovalcev

53 m2

uporabna zunanja 
površina na osebo

število stanovanjskih 
enot

8 klasičnih/ 
4 zadružna

0m 10m

vrtički

prostor za
piknike

igrišče

skupnostno stanovanje klasično stanovanje

dodatek 
preko njega se povežeta dve enoti in vanj 
umestita svoje dnevne dejavnosti po vseh 
etažah- knjižnica, prostor za delo, igralnica, 
šport...

dodatek 
v klasični enoti, dodatek služi zgolj kot razšir-
itev kvadrature dnevnega prograa preko 
vseh etaž.

fleksibilnost: 
s pregrajevanjem ali odpiranjem dodatka 
izbiramo med bolj ali manj skupnostnim stano-
vanjem in posledično bivanjem

10m5m1m0aa prerez
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Zeleni gaj
Anja Ropret

Stanovanjski niz sestavlja 10 enot, ki imajo tri etaže in 
fleksibilen tloris. Vsaka enota ima vrt v pritličju in skupno ter-
aso v najvišji etaži. Ena enota v stanovanjskem nizu je skupna 
vsem članom zadruge - v njej so kolesarnica, pralnica, skup-
na kuhinja in prostor za druženje oz so-delo. Na južni strani 
stanovanjskega niza se nahaja park z otroškim igriščem, na 
severni pa zelenjavni vrtovi in kolesarski poligon.



situacija

shema členitve volumna shema ustvarjanja zasebonstishema prikaza programa

0 10m 50m

2350 m2

velikost celotne 
parcele

648 m2

velikost zazidljivega 
dela

136-157 m2

bruto velikost klasične 
stanovanjske enote

0,75

faktor izrabe parcele

157 m2

bruto velikost 
skupnostne enote

27 m2

uporabna površina 
stanovanja na osebo

1760 m2

bruto površina 
zazidave

20-50

število stanovalcev

11 m2

uporabna zunanja 
površina na osebo

število stanovanjskih 
enot

9 klasičnih 
1 zadružna

tloris mansarde

prerez

prerez

tloris pritličja tloris nadstropja

shema fleksibilnosti - komunikacijski in sanitarni vozli na sredini omogočajo fleksibilnost tlorisa

0 10m 50m

+6,00

+3,00

±0,00

+6,00

+3,00

±0,00

10m5m1m0



Pod metuljevimi krili
Teja Mržek

Stanovanjsko zadrugo sestavlja 11enot, 10 stanovanjskih 
in ena za skupne dejavnosti. Vsako stanovanje sestoji iz 
garaže, dvonivojskega pritličja, vmesne fleksibilne etaže 
in nadstropja. Osrednji del posameznega stanovanja je 
tematsko stopnišče (knjižni prostor/ rožno-zeliščni vrt/ 
razstavišče/ galerija. Hiše povezuje skupna vzdolžna tera-
sa na vzhodni strani in skupna enota na sredini s pralnico, 
shrambo, prostorom za sestanke, učenje, delo na domu, 
druženje varstvo otrok in sobo za goste. Niz zadružnih 
hiš prebivalcem soseščine ponuja souporabo odprtih 
zunanjih površin z otroškimi igrali in možnost souporabe 
skupne enote.



situacija

shema povezovanja shema prereza

2350 m2

velikost celotne 
parcele

648 m2

velikost zazidljivega 
dela

120 - 137 m2

bruto velikost klasične 
stanovanjske enote

0,71

faktor izrabe parcele

120 - 137 m2

bruto velikost 
skupnostne enote

25,7 m2

uporabna površina 
stanovanja na osebo

1671,9 m2

bruto površina 
zazidave

40 - 60

število stanovalcev

30, 3 m2

uporabna zunanja 
površina na osebo

število stanovanjskih 
enot

10 klasičnih 
1 zadružna

0 50m

spalni prostori, zasebni 
delavni prostori

skupni prostori (kuhinja, 
dnevna soba, parkirišče, 
delavni prostor

vertikalno so enote 
fleksibilne z dodano 
montažno enoto

skupna enota1 enota

možnost povezovanja enot

10m5m1m0tloris mansarde prerez

tloris pritličja tloris etaže nad pritličjem

shema prerezashema nadstropja

kuhinja, dnevna soba, 
garaža

spalni prostori, zasebni 
delavni prostori
tematsko stopnišče

združeni 2 enoti

stopnišče

spalni prostori
balkon

sanitarni vozel

PREREZ A-A

shema pritličja shema etaže nad pritličjem

združeni 2 enoti

stopnišče

bivalni prostori

skupna terasa

sanitarni vozel

združeni 2 enoti

stopnišče

spalni ali delovni prostori

10m
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