
živa miklavčič1. letnik

2021/2022



val

2

Sara Bogicevic

Fakulteta za 
arhitekturo UL 
2021/2022

Zasnova treh zgubanih trakov na strehi bloka 
izhaja iz želje po maksimalnem lovljenju 
svetlobe in odpiranju pogledov proti Ljubljanici, 
gradu in staremu mestnemu jedru. Trije valoviti 
trakovi s poševninami tako ustvarijo dinamičen 
notranji bivanjski prostor in hkrati ponudijo 
možnost  prehajanja preko “valujočih strešnih 
travnikov”. 

V nekoliko ožjih stranskih trakovih sta 
podolgovati stanovanji, katerih glavna značilnost 
je “odprtost” in prehajanje med nivoji. Stanovanji 
nimata klasičnih sob in najbolj zasebne dele 
s spalnicami od večjega bivalnega prostora 
ločujejo le podesti. Stanovanji sta zasnovani za 
dve osebi, ki si delita spodnjo etažo s kuhinjo, 
dnevno sobo, knjižnico in dnevnim wc-jem. V 
zgornji etaži ima vsak od stanovalcev svojo 
sobo s kopalnico in delovnim prostorom, ki 
gleda na skupne prostore in ponuja dostop do 
strehe. 

V sredinskem, širšem traku, so skupni prostor 
za druženje, pralnica in knjižnica, ki so na voljo 
tudi prebivalcem bloka.

prof. mag. Anja Planišček

mentorji: 
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stanovalci

ROK (30let)

Novinar, ki rad bere 
romane in sanja o tem, da 
bo nekega dne tudi sam 
uspešen avtor, zato ima rad 
prostor za pisanje, kjer bo 
našel navdih.

MIHAELA (27let)

Osebna trenerka, ki ima 
rada vse vrste rekreacije, 
posebno rada pa ima 
pohode v naravi. 

ANJA (28let)

Vzgojiteljica, ki obožuje 
modo. Prav tako rada 
prireja zabave in potrebuje 
velik skupni prostor, 
da lahko povabi veliko 
prijatljev.

GAL (24let)

Preizkuševalec hrane, 
obožuje kuhanje in najraje 
peče torte. Prav tako se 
ukvarja s fotografi ranjem 
hrane in zato potrebuje 
prostor s primerno svetlobo.
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razvoj
zasnove

Zasnova treh zgubanih trakov na strehi bloka izhaja iz želje po maksimalnem lovljenju svetlobe in odpiranju pogledov proti 
Ljubljanici, gradu in staremu mestnemu jedru. Trije valoviti trakovi s poševninami tako ustvarijo dinamičen notranji bivanjski 
prostor in hkrati ponudijo možnost  prehajanja preko “valujočih strešnih travnikov”. 
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30 m2
5 m2

42 m2

06. soba za druženje
07. pralnica
08. knjižnica

27 m2
11 m2
2 m2
7 m2

21 m2

01. dnevna soba
02. knjižnica
03. dnevni wc
04. jedilnica
05. kuhinja
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01.soba 1
02. soba 2
03. soba 3
04. soba 4

17 m2
17 m2
17 m2
17 m2

05.kopalnica 1
06. kopalnica 2
07. kopalnica 3
08. kopalnica 3

4 m2
4 m2
4 m2
4 m2
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