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Sara Bogicevic
oblikovanje knjižice:

Fakulteta za 
arhitekturo UL 

Kot poskus reševanja problematike 
nedostopnih stanovanj za mlade 
predstavljam projekt z
zasnovo

Stanovanja na strehi bloka so 
zasnovana kot sestav terasasto 
razmeščenih “škatlic”, ki spominja 
na griče z vinogradi. V “škatlicah” so 
stanovanja za študente oz. mlade po
zaključku šolanja. Z zasnovo 
poskušam mladim omogočiti bivanje 
nad mestnim vrvežem ter jim ponuditi 
zasebnost in razglede s strehe bloka.
“Škatlice” s stanovanji so zamaknjene 
v vertikalni in horizontalni smeri, kar 
omogoča oblikovanje bolj zasebnih 
teras z razgledi na okolico. Stanovanja 
so podolgovata, enoprostorna in 
omogočajo več možnih ureditev. Imajo 
poglede na grad in Ljubljanico.
Predlagana ureditev notranjosti in 
razmestitev opreme gradi na umestitvi 
opreme ob eno od vzdolžnih sten, 
kar ponudi občutek večje odprtosti in 
prostornosti.V osrčju sestava “škatlic” 
je velik skupnostni prostor, ki je 
namenjen souporabi mladih in

obstoječih stanovalcev bloka. Tu so 
skupnostna dnevna soba, igralnica za 
otroke, knjižnica  ob stopnicah ter na 
višjem podestu še ločen skupni delovni 
prostor. Na strehi je skupna zunanja 
terasa z nadkritim delom in vrtom. 
Zasnova s predvideno souporabo 
prostorov tako
lahko ponudi ugodnejšo in bolj 
dostopno ceno.
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Neva Mandić

(Vir: https://www.pinterest.com/pin/496662665153599528/, foto: lonelyplanet.com)
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stanovalci

MARTINA (27let) in 
Zobozdravnica. Vsak 
vikend se odpelje na izlet, 
najraje v hribe. Po službi 
Si rada vzame čas za 
slikanje. 
TINE (30 let)
Je Bankir. Rad potuje 
in izbira znamke. Večere 
preživlja s prijatelji.

GIOVANNI (29let)

Slaščičar. Uživa v 
razvajanju hčerke in žene 
s svojimi slaščicami, hkrati 
pazi, da vseeno jedo zdravo 
in raznoliko. Blizu centra 
ima svojo slaščičarno.

GAJA (29let)

Je turistična vodička.  
Zadnja tri leta manj potuje 
z agencijami in se raje 
odpravi na izlet z družino in 
na podlagi dogodivščin, ki 
jih doživijo piše potopise.

MANCA (3let)

Hodi v vrtec, rada riše 
in posluša pravljice, ko 
je lepo vreme se igra z 
Megi (Polonina mačka) na 
prostem. 

POLONA (27let)

Radiologinja. Po 
napornem delu se rada 
spočije na terasi,  z 
razgledom. Ima mačko 
Megi. Živi zelo urejeno in 
organizirano, kar se odseva 
v čistih in pospravljenih 
prostorih v katerih biva.

KLEMEN (28let)

Geograf in zgodovinar, 
veliko časa preživi na 
fakulteti, kjer je asistent, 
ko pa je doma, rad bere. 
Rad povabi prijatelje 
na druženje, ki lahko 
traja pozno v noč. Ko se 
pripravlja na delo pa ima 
rad mir in tišino.

SONJA (30let)

Grafična oblikovalka. Ko 
ne ustvarja novih dizajnov 
in se pripravlja za delo, 
zelo rada telovadi. Večkrat 
na teden gre na jutranji tek, 
proti večeru pa si vzame 
čas za jogo. Za svoje delo 
potrebuje svetel prostor.

FLORJAN (29let)

Cvetličar. Tudi v prostem 
času se ukvarja z 
aranžerstvom, za kar 
potrebuje svetel prostor z 
veliko mizo, za vsa material 
in izdelke.Rad peče - v 
sveže pečenih slaščicah rad 
uživa na terasi.
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situacija
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razvoj 
zasnove

koncept

01. Osnovni terasi
02. Zamikanje v horizontalni smeri
03. Zamikanje v vertikalni smeri

Osnovni element podolgovat stanovanjski kvader. Z zamikanjem v 
vertikalni in horizontalni smeri in z dvigovanjem višine od juga proti severu 
nastajajo terase, ki stanovalcem ponudijo zaseben kotiček z razgledom 
na Ljubljanico, Ljubljanski grad in staro Ljubljano. Pri razvoju sem 
razmišljala o pogledih in osvetljenostiC z naravno svetlobo, ki prideta do 
izraza ravno z zamikanjem stanovanj.

01. 02. 03.
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tloris 0 0.5 1

1:100

+0.00

01. Dnevna soba
02. Spalnica
03. Kopalnica
04. Jedilnica
05. Kuhinja
06. Otroška soba

5.90 m2
      6.40 m2

5.80 m2
5.90 m2
5.90 m2

13.00 m2

+0.00

24.00 m2
22.80 m2

2.70 m2
16.30 m2
54.60 m2

07. Soba za druženje
08. Igralnica za otroke
09. Pralnica
10. Terasa
11. Pokrita terasa
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tloris 2 m0 0.5 1

1:100

5.90 m2
      6.40 m2

5.80 m2
5.90 m2
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29.00 m2
16.30 m2

12. Delovna soba
10. Terasa

01. Dnevna soba
02. Spalnica
03. Kopalnica
04. Jedilnica
05. Kuhinja
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prerez B 2 m0 0.5 1

1:100

1.30
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prerez A 
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vzhodna fasada 2 m0 0.5 1

1:150

severna fasada
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vizualizacija

Svetla kuhinja z jedilnico, ki se nadaljuje v dnevno sobo.
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vizualizacija

Zajtrk na terasi s pogledom na Ljubljanico.

V ospredju skupni dnevni prostor v ozadju bar in panoramsko okno
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Vzpenjajoče terase.
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Pogled s Cipermanove ulice.




