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lebdeče celice

Sara Bogicevic

oblikovanje knjižice:

Fakulteta za 
arhitekturo UL 

Projekt na eni strani izhaja iz raziskovanja 
razmerja med skupnim in individualnim 
v okviru bivanja mladih v obdobju 
stanovanjskega osamosvajanja. Streha 
prulskega stanovanjskega bloka je na drugi 
strani spodbudila razmišljanje o kontekstu in 
možnostih, ki jih nadzidava ponuja v okviru 
bivanja obstoječih in novih stanovalcev.

Koncept temelji na oblikovanju univerzalnega 
stanovanjskega kubusa dimenzij 4/5/6m. 
Obračanje le-tega ponudi možnost ureditve šest 
nekoliko različnih stanovanj, ki so razporejena 
nad streho bloka. Vsem je skupno, da imajo čim 
boljšo osvetlitev in poglede. Njihova posebnost 
je lebdenje nad streho, kar ustvarja zanimiv 
učinek stanovanj v zraku. Prostor, nad katerim 
lebdijo, je v celoti odprt ter namenjen vsem 
stanovalcem bloka - tu so skupna kuhinja, 
pralnica ter prostori za druženje in rekreacijo.

Vsako lebdeče stanovanje je oblikovano le 
za enega stanovalca, ki se mu z ureditvijo 
notranjosti prilagaja in nudi primerno okolje za 
njegove interese.

stanovanja v 
zračnih kubusih

seminar planišček

prof. mag. Anja Planišček
mentorji: 

asist. Jure Henigsman
Klara Suša Vačovnik
Sara Bogicevic  

Neva Mandić
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stanovalci

MANUEL (21let)

Manuel obiskuje Akademijo 
za glasbo. Veliko časa 
nameni vaji različnih
inštrumentov, predvsem 
klavirja in violine, uči pa se 
tudi več tujih jezikov.

IRINA (20let)

Irina je Manuelova mlajša 
sestra in tako kot on 
obiskuje Akademijo za 
glasbo. Veliko potuje, zato 
je, tako kot zdaj, pogosto ni 
doma in je njeno stanovanje 
velikokrat prazno.

KLEMEN (22let)

Študent kineziologije 
na Fakulteti za šport. V 
prostem času hodi v fitnes 
in rad preizkuša različne 
recepte za pripravo zdravih 
obrokov. 

ZARJA (24let)

Študentka na Fakulteti za 
arhitekturo. Navdušuje 
jo tudi arhitekturno 
fotografiranje. Študij ji 
vzame večino časa, ko pa 
le najde nekaj prostega 
časa, se odpravi na tek v 
naravo.

LUKA (20let)

Študent športnega 
treniranja na Fakulteti 
za šport. Veliko svojega 
prostega časa nameni 
druženju s prijatelji ter 
programiranju, ki se ga uči 
sam.

LINA (25let)

Lina študij arhitekture 
zaključuje in se pripravlja na 
začetek samostojne kariere.
Dela kot pomočnica v 
arhitekturnem biroju in se 
postopoma privaja na delo 
njenega poklica.
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Situacija
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razvoj 
zasnove

Koncept

01. osnovni kubusi mer 4x5x6m
02. vrtenje kubusov in razporeditev preko strehe
03. dvig nad streho - lebdenje

Koncept temelji na oblikovanju univerzalnega 
stanovanjskega kubusa dimenzij 4/5/6m. 
Obračanje le-tega ponudi možnost ureditve šest 
nekoliko različnih stanovanj, ki so razporejena 
nad streho bloka. Njihova posebnost je lebdenje 
nad streho, kar ustvarja zanimiv učinek 
stanovanj v zraku.

01. 02. 03.
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Skupni prostor vseh stanovalcev
00. Dostop na streho
01. Pralnica in sušilnica
02. Kuhinja
03. Jedilnica

20.00 m2
20.00 m2
14.00 m2

04. Študijski prostor
05. Dnevni prostor
06. Fitnes

10.00 m2
24.00 m2
30.00 m2
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Tloris strehe
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01. Stanovanje za glasbenika
02. Stanovanje za glasbenika
03. Stanovanje za arhitekta

20.00 m2
20.00 m2
24.00 m2

04. Stanovanje za arhitekta
05. Stanovanje za športnika
06. Stanovanje za športnika

30.00 m2
30.00 m2
24.00 m2
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01. Stanovanje za glasbenika
02. Stanovanje za glasbenika
03. Stanovanje za arhitekta
04. Stanovanje za arhitekta

9.20 m2
9.20 m2
6.80 m2
6.50 m2
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Severozahodna fasada
Jugovzhodna fasada
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vizualizacija

skupna kuhinja

fasada

skupna pralnica in sušilnica
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skupna kuhinja

skupni študijski prostor in fitnes

vizualizacija
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