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Živimo v času hitrega tehnološkega razvoja, globalizacije, neverjetno 
hitre rasti prebivalcev in očitne centralizacije mest. Danes večina 
prebivalcev (56%)  živi v urbanih območjih, do leta 2050 se bo število 
podvojilo – 7 od 10 ljudi na svetu bo živelo v mestih! Posledično bodo 
zemljišča in stanovanja  v mestih vedno težje dosegljiva, dražja, slabše 
kakovosti, manjše velikosti,…

V okviru teoretsko raziskovalnega dela naloge bomo zato raziskovali 
možnosti za izboljšanje bivalnih, delovnih in okoljskih pogojev 
znotraj obstoječih urbanih pozidav. Bi lahko z novimi pametnimi 
arhitekturnimi intervencijami – paraziti – spremenili zatečene pogoje 
in aktivirali spremembe? Zanima nas prostor, ki že ima vzpostavljeno 
osnovno infrastrukturo, na katero se lahko priključimo  - nova 
arhitektura kot urbani parazit: uporablja kapacitete gostitelja, a 
hkrati izboljšuje splošne pogoje celote, tako arhitekturne, družbene, 
socialne, okoljske, ekonomske,… Še več, ali lahko urbani parazit 
generira drugačen način razvoja: s samo oblikovanjem,  generirano 
rastjo in lastnim razvojem – je lahko t.i.»self-designed, self-growing, 
self-developed«? 

Osrednja tema projektnega dela seminarske naloge bo iskanje 
prednosti, ki jih ponujajo predvsem lesene intervencije – 
urbani paraziti, ki sobivajo z obstoječo arhitekturo: nadgradnja, 
implementacija, razširitev, prilagodljivost, potresna ojačitev, novo 
ambientalno doživetje, odmik od generičnega mesta,… Širše družbene 
teme bodo v praktičnem delu naloge nadgrajene s poglobljenim 
študijem uporabe lesa, v drugem semestru v okviru sodelovanja z 
arhitektom Carlesom Enrichom.

Skozi celotno leto bomo v okviru gostujočih predavanj in predstavitev, 
obiskov gradbišč in proizvodenj lesa ter ogledov sodobnih lesenih 
arhitektur v Sloveniji in tujini spoznavali tudi tehnične značilnosti in 
sodobne načine uporabe lesa. 

Sodelovali bomo na mednarodnem študentskem natečaju, izvedli 
arhitekturno delavnico, organizirali ekskurzijo po Sloveniji ter dve 
ekskurziji v tujino.

Razgovori za sprejem v seminar bodo potekali v:

TOREK,  6.9. ob 12h prek platforme ZOOM 
ČETRTEK, 8.9. ob 9h v risalnici 34 

Tisti, ki bi se želeli razgovora udeležiti preko Zoom 
platforme, se za prejem linka prijavite na e-mail: 
matevz.zalar@fa.uni-lj.si

Na razgovor prinesite izbrane primere dosedanjega 
študijskega dela.

Vabljeni!
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