
družbena 
infrastruktura
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Poudarek pri projektu je interakcija 
starejše, še aktivne populacije in 
študentske infrastrukture. Bit prisot-
nosti študentske populacije v mestu 
je v spodbujanju meščanov k kon-
struktivnemu razmišljanju in skupnem 
sodelovanju pri raziskovanju ter tako 
delovanju družbe kot skupnosti. Pojav 
gentrifikacije je prisoten že v večini 
mest razvitih držav. Kapitalizem pre-
pozna kvaliteto lokacij v središču mes-
ta in jih izkoristi le sebi v prid. Primer 
tega je lokacija v bližini Kongresnega 
trga, ki jo obdajajo vedute Ljubljane in 
pogled na grad. Na dolgo časa zane-
marjenem, vendar kvalitetno lociranem 
prostoru nastaja novi Šumi center, ki 
pa se s svojo podobo in namembnost-
jo oddaljuje od družbenega potenciala 
lokacije in njegove pestre zgodovine.

Problematiko študentske infrastrukture 
sva prepoznali tudi v pomanjkanju 
vključevanja študentov v diskusije o 
aktualnih prostorskih problematikah. 
Da bi spodbudili študente k aktivnemu 
razmišljanju in participaciji, bi vz-
postavili točke znanja. Spodbudila bi 
se izmenjava znanja med študenti, 
in starejšimi, ki so nosilci praktičnega 
znanja, kar bi pripomoglo tudi k ohran-
janju tradicije ustnega izročila. Obe 
skupini bi se aktivirali in krepila bi se 
empatija ter medsebojna pomoč.

otroci

dijaki

študentje

zaposleni

aktivni 
starejši

nepokretni 
starejši

TOČKE ZNANJA

INFRASTRUKTURA

mobilnost
domovi za 
nega/oskrba

PROBLEMATIKA

odrinjenost iz družbe, 
nespoštovanost, 
osamljenost

nedostopnost primernih 
stanovanj

spodbuda medgenreacijskega 
druženja in krepitev 
empatije,sopomoči, 

starejši nosilci praktičnega 
znanja-deljenje z mlajšimi 

generacijami

ČAS ZA RAZISKOVANJE IN PREDAJO ZNANJA

mobilnost

INFRASTRUKTURA

prehrana
bivanje

študetnske 
organizacije

univerza
študentski kampus 
- obrobna lokacija, 
primanklaj dnevnega 
toka ljudi, kompozisjka 
zaprtost objekta

TOČKE ZNANJA

PROBLEMATIKA

povezovanje med 
univerzami, primankljaj 
skupnih predavanj-
prostorov, mešanje 
študentov

oddaljenost študentskih 
prebivališč od centra, 
finančno nedostopna 
stanovanj

spodbuda študentov k 
participaciji javnih debat 

ČAS ZA RAZISKOVANJE IN DELJENJE ZNANJA
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BIVANJE

več časa preživijo starejši 
v stanovanjih in so stalni 
prebivalci, študentje se 
pogosteje menjavajajo 

(približno 5-letna nastanitev)

stanovanja z boljšimi 
pogoji za starejše, več 

svobode pri oblikovanju in 
eksperimentiranju študnetskih 

enot

Trenutna situacija ne 
omogoča bivanja starejših in 
študetnov v središču mesta.

vikend

delovni 
dnevI

06:00

12:00

15:00

18:00

21:00
intergracija bivanja

starejša 
populacija:

upokejni ljudje, 
ki še skrbijo 

sami zase ali pa 
potrebujejo le 
delno oskrbo

študentje 
različnih 
fakultet

TOČKE ZNANJA

krepitev empatije 
spodbujanje sopomoči
izmenjava znanja
aktiviranje mladih v aktualne debate
ohranjanje praktičnega znanja-
tradicije

odprtost prostora - privabi, vzbuja pozornost mimoidočih k 
pridružitvi

INTERGRACIJA STAREJŠIH IN ŠTUDENTOV

SPODBUDA SPONTANE INTERAKCIJE

v manjših intimnejših prostorih je večja verjetnost spontane 
komuniakcije (ordinacije,...)

TOČKE ZOŽITVE

manjši prostor večji prostor

intenziteta 
prisotnosti

starejši
študentje
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Lokacijo projekta sva si izbrali kot kritiko novograjenih luksuznih 
stanovanj in odmikanje študentov, starejših in ostalih meščanov 
na obrobje ter namenjanju središče mesta turistom in premožnejši 
peščici.

spodbujajo večjo produktivost in ustvarjalnost:

prostori, ki spodbujajo obiskovalce k  

razmišlanju in interakciji

 provokativni ter igrivi

ponujajo nova izkustva

stik z naravo-dostopnost zelenih površin v 
mestu

program za rekreacijo in gibanje

spodbujanje sopomoči in interakcije

IZBIRA LOKACIJE PROJEKTACILJI PRI PROJEKTU



tanja pfajfar
saša alekseja zepan 


