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Mladi z nizkimi mesečnimi 
dohodki in nestalnimi 
zaposlitvami si danes v 
Ljubljani težko privoščijo 
najem, kaj šele nakup 
stanovanja. Najemnih 
stanovanj je premalo in 
cene najema so visoke. 
A vendar edini problem 
najemniških stanovanj ni 
le cena. Problem so tudi 
odnosi z najemodajalci, ki 
najemniku onemogočajo 
zasebnost ter slaba 
opremljenost stanovanj. 
Na strehi stoji 10 enakih 
enot, ki vsebujejo delovni 
in spalni prostor, majhno 
čajno kuhinjo in kopalnico 
ter vsakemu stanovalcu 
omogočajo dovolj 
zasebnosti in razglede 
nad Ljubljano.
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Med njimi je na sredini 
strehe zasnovan 
skupnostni prostor 
z manjšim dnevnim 
prostorom za druženje 
in na vrhu kuhinja z 
jedilnico. Skupnostni 
prostor spodbuja 
druženje in hkrati 
stanovalcem omogoča 
deljenje stroškov. Med 
skupnostnim prostorom 
in zasebnim prostorom 
je zunanji prostor, ki 
stanovalcem omogoča 
razglede in druženje.
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stanovalci

MARKO IN GAL (20 in 
21let)

Študenta strojništva, 
ki poleg študija trenirata 
odbojko. Poleg natrpanega 
urnika se v prostem času 
rada družita s sostanovalci

MIŠA (19let)

Študentka tekstilnega 
oblikovanja. Rada biva 
v svetlem prostoru, kjer 
lahko v miru opravlja svoje 
delo.V prostem času se 
ukvarja z manekenstvom.

ŠPELA (24let)

Je študentka zaključnih 
letnikov prava, veliko časa 
preživi v sobi kjer se uči. 
V prostem času rada bere 
knjige.

LINA (21let)

Je študentka na fakulteti 
za šport. Veliko časa 
preživi na treningih 
gimnastike v prostem času 
pa se rada sprošča z jogo 
ali se druži s prijatelji

BENO IN BINE (20 in 24let)

Študenta razrednega 
pouka. V prostem času 
rada igrata ping pong ali se 
družita s prijatelji.

MINA(23let)

Študentka na akademiji 
za likovno umetnost. 
Študira slikarstvo zato 
večino časa nameni 
slikanju.

ALINA(19let)

Študentka slikarstva. 
Je bolj mirna, v prostem 
času se rada druži s 
sostanovalko Mino, ki 
ji pomaga pri slikarskih 
delih.

JULIJA(25let)

Študentka na akademiji 
za glasbo.Večino časa 
preživi z igranjem na 
violino, poučuje tudi otroke 
v glasbeni šoli. Doma prosti 
čas nameni vajam za katere 
potrebuje mir.
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Situacija
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razvoj
zasnove

Koncept

01. Osnovni volumen obstoječega stopnišča se poveča 
in postane skupni prostor. 
02. Dodajanje zasebnih volumnov po potrebi.
03. Največja dopustna zapolnjenost strehe z zasebnimi-
volumni.

Stanovanja na strehi prulskega bloka so zato zamišljena 
kot manjše naselje najemnih hišk z minimalno opremo. 
Motivi njihove zasnove izhaja iz razmišljanja o udobnem 
bivanju na čim manjši površini in cenovni dostopnosti.

01. 02. 03.
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prerez A-A 
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2 m0 0.5 1

1:150

severn fasada
zahodna fasada
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vizualizacija

skupnoa prehodna terasa 

pogled skozi kuhinjsko okno 

terase na višinski razliki

Pogled v zasebno enoto iz južne strani




