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PREDGOVOR

Predvsem se moramo [...] ponovno vprašati, kaj je stanovanje,
nato pa še, kaj je sodobno stanovanje. Vprašanje je izrazito
sociološke narave, vendar elementarno. Od opredelitve do
tega vprašanja bi bila v abstraktnih idealnih razmerah odvisna
fizična podoba urejenega naseljenega okolja. Glede pojma
“sodobno stanovanje” pa je utemeljena trditev, da je sodobno
stanovanje lahko samo tisto, katerega sodobnost sega vsaj
od “včeraj do jutri”. Z drugo besedo - pojem sodobnosti mora
pokrivati časovno razdobje vsaj ene generacije ali družine.”

1973

Savin Sever, Sinteza 28-29,

Je za mlade
edina pot do
stanovanja ostareti?

gradbišče soseske BS7, hrani MAO

“

Po tem splošnem pregledu nekaterih glavnih sodobnih teženj
v stanovanjski kulturi, preidimo k tistemu reševanju problema
enodružinske hiše, ki more biti danes aktualno pri nas predvsem
za malega človeka, za delavca. Rešitev tega vprašanja leži po moji
sodbi v tem, kako omogočiti z danes razpoložljivimi tehničnimi
sredstvi v stavbnem oziru popolnoma opremljeno stanovanjsko
hišo za tak denar, da more odplačilo in obrestovanje zazidanega
kapitala zmoči vsak priden delavec. Vsi tisti estetski in ekonomski
problemi, o katerih smo govorili v uvodu, so izvedljivi, čim je
premagana glavna ovira, to je denarno vprašanje.”
Ivan Vurnik: K vprašanju delavske enodružinske hišice, Dom in svet, št. 3 (41), 1928

Dogovori, št. 9-10 (10), 1982

Ključno

nerešeno vprašanje

vse stanovanjske politike od
devetdesetih let vse do danes
je, kako omogočiti, da pridejo v

Zelo pomembna posledica privatizacije
družbenih stanovanj je bila simbolna –

takrat se je v otipljivi obliki pokazalo, da
družbeno premoženje lahko odpravimo
in da se to razdeli med ljudi, na plano pa
stopi zasebna lastnina.
dr. Srna Mandič, 2021

razmeroma doglednem času
do stanovanj tisti, ki prvič
rešujejo svoj stanovanjski
problem in ki vstopajo v
sistem stanovanjske oskrbe.
dr. Pavel Gantar, 2021

Gradbišče nove soseske Stanovanjskega sklada RS
Pod Pekrsko Gorco v Mariboru, arhitektura Jereb Budja
arhitekti, fotografija: Miran Kambič, 2021

Ravnikar, Edvard, Naša gradnja stanovanj in njena
sodobna problematika, Arhitekt, št. 9. Ljubljana,
junij 1953, stran 14

V zadnjem času slišimo veliko
kritik “Jazbinškovega” zakona,
pozabljamo pa, da so bila ta
stanovanja trajno zasedena,
da so bila dedna in da nanje
država ni mogla računati.

Tomažič, France, Dom in svet, 48 (1/2). Ljubljana, 1935, stran 82, 84

Anita Hočevar Frantar, 2021
Nizka zgoščena zazidava je blizu načinu bivanja v Sloveniji. Ljudje si želijo lastnega odprtega prostora in skupnega odprtega prostora.
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Arhitekt Jean Nouvel je že v
osemdesetih letih definiral tri bistvene
postulate stanovanjske gradnje:

veliko,
obojestransko
osvetljeno in
fleksibilno

Prvi korak proti iskanju rešitev je bila stanovanjska banka, ki se je udejanjila v
Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in v začetku prodaje cenejših stanovanj,
pogosto na račun slabše kakovosti izvedbe gradbincev, ki so kasneje končali v
stečaju. Tudi zato je sklad presekal začarani krog in se lotil lastne gradnje na Brdu
ter krepko dvignil arhitekturne in gradbene standarde, posledično pa povečal
tudi varnost nakupa in najema. O tem se lahko v živo prepričate ob ogledu celotne
razstave, od prve postaje na Fužinah do zadnje na Brdu.
Zametek mojih zamisli o razstavi Iščem stanovanje sicer sega že v leto 2012, ko je
bila v Narodni in univerzitetni knjižnici ob Svetovnem inženirskem forumu izvedena
tematska razstava o moderni stanovanjski gradnji med obema svetovnima vojnama;
v edinstvenem Plečnikovem ambientu smo jo pokazali okoli 500 navdušenim
udeležencem foruma iz več kot 70 držav sveta. V zadovoljstvo nam je, da bomo lahko
po 30 letih končno tudi finančno zaključili z že zgoraj omenjenim stanovanjskim
zakonom iz leta 1991 in skupaj z zakonsko dovoljenim zadolževanjem zagotovili okoli
4.000 novih najemnih stanovanj, kar nas bo tudi z uspešno izvedbo Javne najemne
službe vodilo do našega cilja – skupaj 10.000 najemnih stanovanj v okviru vseh
aktivnosti Stanovanjskega sklada RS.
Rečemo lahko, da Stanovanjski sklad RS kot dober gospodar uspešno izvaja
nacionalni stanovanjski program 2015–2025, z vsemi razpoložljivimi lastnimi
finančnimi sredstvi in zadolževanjem v okviru zakonskih možnosti, hkrati pa si
vztrajno prizadeva za nov stanovanjski zakon in nacionalni stanovanjski program s
sistemskim financiranjem po letu 2025 ali že prej. Takšen program bi lahko omogočil
nove koncepte bivanja, vključno z namenskimi skupnostmi, zadrugami in drugimi
inovativnimi rešitvami za celostno reševanje stanovanjske problematike vseh
ranljivih skupin prebivalstva.
Bralcem pričujočega kataloga in obiskovalcem razstave želim veliko novih
spoznanj in izvirnih idej za še učinkovitejše reševanje izjemno pereče stanovanjske
problematike v prihajajočih časih, ki bodo zelo negotovi. Vsem sodelujočim pri
pripravi razstave pa se iskreno zahvaljujem za inovativen koncept in skrbno
pripravljeno gradivo, ki bo lahko služilo še za nadaljevanje razstave v Mariboru.
mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS

kakovostno stanovanje je

mag. Anja Planišček, 2021

Predpogoj dobre stanovanjske arhitekture je
dobra stanovanjska politika, ki podpre to, kar
arhitektura kot projektantska praksa zmore.

Monika Fink Serša, 2021

Veseli me, da nam je s pobudo in sponzorstvom ob 30-letnici delovanja
Stanovanjskega sklada RS uspelo prepričati Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
da se loti priprave pričujoče razstave in na izviren način prikaže sto let razvoja
organizirane stanovanjske gradnje skozi tri popolnoma različna obdobja. Za nas je še
posebej aktualno zadnje, saj smo ob osamosvojitvi prevzeli vlogo izvajalca državne
stanovanjske politike. Po stanovanjski revoluciji s Stanovanjskim zakonom iz leta 1991
so se iskale poti (in nastajale tudi stranpoti) reševanja vedno aktualne stanovanjske
problematike ranljivih skupin, od mladih, mladih družin in starejših do tistih s
posebnimi potrebami.

Ljubljana, oktober 2021

. Niti enega
od teh treh elementov nimamo v
pravilniku o stanovanjski gradnji.
dr. Aleš Vodopivec, 2021

France Tomažič, maketa vrstnih hiš, 1935. Hrani MAO
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FOREWORD
I am delighted that the Museum of Architecture and Design has responded to our
initiative and sponsorship on the occasion of the 30th anniversary of the Housing
Fund of the Republic of Slovenia to undertake the preparation of this exhibition and
to present in an innovative way the one hundred years of development of organised
housing construction over three completely different periods. The last period is
particularly relevant for the Fund, as we have been the implementer of national
housing policy ever since Slovenia’s independence. After the housing revolution
brought on by the Housing Act of 1991, ways and means were sought to address the
ever-present housing problems of all vulnerable groups, from young people, young
families, the elderly, and those with special needs.
The first step towards finding a solution was the establishment of a housing bank,
implemented in the form of the National Housing Savings Scheme, and the beginning
of the sale of cheap housing units, often at the expense of poor-quality workmanship
of builders who later ended up bankrupt. This is also why the Fund broke this
vicious circle and started its own housing construction in Brdo, significantly raising
architectural and construction standards and, consequently, enabling safe buying
and renting. You can see this for yourself by visiting the entire exhibition, from the first
station in Fužine to the last one in Brdo.
I first came to the idea for this exhibition in 2012, when an exhibition on modern
housing construction between the two world wars was held at the National and
University Library on the occasion of the World Engineering Forum. Installed in a unique
Plečnik ambience, the exhibition was presented to around 500 enthusiastic Forum
participants from more than 70 countries around the world. We are also delighted
that after 30 years we are finally able to financially close the aforementioned Housing
Act of 1991 and, together with the statutory borrowing, provide around 4,000 new
rental homes, which will enable us, as the public rental scheme operator, to reach our
target of a total of 10,000 rental homes across all activities of the Housing Fund of the
Republic of Slovenia.
It is safe to say that the Housing Fund of the Republic of Slovenia, acting with due care
and diligence, successfully implements the 2015-2025 National Housing Programme
using all available own financial resources and borrowing within the statutory limits,
while at the same time continuing to work towards a new housing act and a national
housing programme with systemic financing after 2025 or earlier. Such a programme
would provide for new housing concepts, including purpose-built communities,
cooperatives and other innovative solutions to comprehensively address the housing
problems of all vulnerable groups.

Dober arhitekt lahko
bistveno vpliva na
kakovost, funkcionalnost
in ekonomiko
stanovanjske gradnje.
mag. Črtomir Remec, 2021

To readers of this catalogue and visitors to the exhibition, I wish you many new insights
and original ideas to tackle the very pressing housing problem even more effectively
in these uncertain coming years. I would like to thank to all those involved in the
preparation of the exhibition for their innovative concept and carefully prepared
material, both of which will also be used in the continuation of the exhibition in
Maribor.
mag. Črtomir Remec, Director, Housing Fund of the Republic of Slovenia
Ljubljana, October 2021
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PREDGOVOR
Razstavo Iščem stanovanje … Sto let organizirane stanovanjske gradnje smo v Muzeju
za arhitekturo in oblikovanje pripravili na pobudo mag. Črtomirja Remca, direktorja
Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada, ki je v letu 2021 praznoval tridesetletnico
delovanja. Razstava je bila velik izziv, saj v muzeju že dalj časa ni bilo nobene razstave, ki
bi predstavila in problematizirala dogajanje na stanovanjskem področju v zadnjih sto
letih. V kratkem času priprave razstave in knjige se je stanovanjska kriza zaradi vedno
višjih cen stanovanj in njihove otežene ekonomske dostopnosti še bolj zaostrila, zato je
tema še kako aktualna!
Stanovanjsko vprašanje je bilo v preteklosti, je sedaj in bo zelo verjetno tudi v
prihodnosti pereče in prisotno. Z njim se vsakdo od nas prej ali slej sreča. Stanovanje
je osnovna človekova dobrina in potreba, je zavetje, je zasebni in intimni prostor, ki
posamezniku omogoča osebni razvoj in osnovo za udejstvovanje v skupnosti. Ne sme
nam biti vseeno, kako je stanovanje zasnovano in oblikovano, saj v njem preživimo vsaj
polovico svojega življenja, hkrati pa stanovanjsko okolje vpliva na naše vsakodnevno
počutje in delovanje.
Čeprav je Stanovanjski sklad RS v zadnjih letih zgradil bistveno več najemnih stanovanj,
pa s stanovanjsko in z njo povezanimi politikami še ne moremo biti zadovoljni.
Stanovanjska politika se lahko razvije samo ob dobro zasnovani ter sistemsko povezani
prostorski, zemljiški, davčni, gospodarski in družbenorazvojni politiki oziroma strategiji.
In prav pri (sinergiji) slednjih se v zadnjih desetletjih pri nas močno zapleta.
Reševanje stanovanjske krize, dostopnost stanovanj, ponudba in povpraševanje po
stanovanjih ter stavbnih zemljiščih, dobro načrtovanje stanovanj in z njimi povezane
okolice, stroški gradnje itn. so neločljivo povezani tako z gospodarskimi razmerami na
trgu kot tudi s stanovanjsko politiko in z njo povezano regulativo. Donosnost naložb v
stanovanja je visoka, cene stanovanj na nekaterih območjih v Sloveniji strmo rastejo,
stanovanja so tako predvsem (mladim) družinam, pa tudi manj premožnim slojem
nedosegljiva. Prav tako so razmišljanja o bivanju in/ali o delu na domu postala zelo
aktualna zaradi še vedno trajajoče pandemije.

najbolj zadeva – tudi osebno. Ajda, Andraž in Miloš so mojo izhodiščno idejo – pripraviti
pregled stanovanjske gradnje po obdobjih, vendar tudi z regionalnimi poudarki –
nadgradili z izjemno raziskavo in kreativno predstavitvijo, pri kateri sta sodelovala še
oblikovalec Primož Pislak in oblikovalka Ana Valenko.
Razstavo smo zasnovali ob pregledu najpomembnejših virov, literature in statističnih
podatkov ter ogledu nekaterih stanovanjskih kolonij in sosesk, vse pa v sodelovanju in
dialogu med kustosi in glavnimi akterji stanovanjske scene pri nas. Koncipirali smo jo
glede na tri povsem različna družbena in vsebinska obdobja. Prvo obsega kapitalistični
čas pred drugo svetovno vojno, drugo je povezano s socialističnim obdobjem (vse do
začetka devetdesetih let), tretje pa zajema osamosvojitev in prehod v kapitalistični
družbeni sistem (vse do današnjih dni). Vsako od teh treh obdobij ima svoje
posebnosti, svoje svetle in tudi temne plati. Odločili smo se, da jih prikažemo na sedmih
razstavnih postajah v neomejeno dostopnih odprtih javnih prostorih, pri čemer smo na
posameznih postajah, zgrajenih iz cevi za gradbene odre in potiskanih transparentov,
prikazali preplet fotografij, načrtov in besedil, povezanih z okoliškimi stanovanjskimi
primeri, pa tudi z izborom citatov iz časopisja in beletristike. Informativne postaje so
razvrščene od fužinskega gradu na vzhodni strani mesta do sosesk Zeleni gaj na Brdu
in Novo Brdo na zahodni strani Ljubljane, kjer je nedavno nastal večji kompleks javne
stanovanjske gradnje pri nas.
Na koncu bi se rad še zahvalil že omenjenim kustosom in oblikovalcema, vsem
sogovornikom s področja stanovanjske problematike, ki so sodelovali pri snemanju
videa, pa tudi sodelavcem Stanovanjskega sklada RS in muzeja, ki so nam kakorkoli
pomagali pri razstavi in knjigi.
dr. Bogo Zupančič, direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje
Ljubljana, november 2021

Glede stanovanjske krize se večkrat izpostavlja pomanjkanje denarja, pomanjkanje
zazidljivih in komunalno opremljenih zemljišč ali kak drug izgovor. Pomanjkanje
stanovanj nam torej znova in vedno bolj govori o slabi organiziranosti družbe,
nepovezanosti akterjev na stanovanjskem in z njim povezanih področjih,
nepripravljenosti družbe na spremembe, kot bi bila denimo obdavčitev nezasedenih
stanovanj, drugega stanovanja ali počitniškega objekta. V Sloveniji imamo ob okoli
880 tisoč stanovanjih in hišah namreč že dalj časa sto tisoč in več praznih stanovanj.
Več kot očitno se je v polpreteklem obdobju veliko gradilo na napačnih mestih, pri
čemer je treba izpostaviti potratno razpršeno individualno gradnjo stanovanjskih hiš; z
ekonomiko prostora se v Sloveniji sistematično ne ukvarja nihče.
V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje smo se zaradi aktualnosti teme z veseljem
odzvali na povabilo, naj ob podpori Stanovanjskega sklada RS pripravimo razstavo, ki
bo osvetlila arhitekturno, urbanistično in družbeno raznolikost pristopov k organizirani
stanovanjski gradnji pri nas ter iskanje odgovora, kakšno je v današnjih razmerah lahko
sodobno, zdravo, ekonomično, okolju prijazno in prilagodljivo stanovanje.
V veliko zadovoljstvo mi je bilo, da so se povabilu k pripravi razstave odzvali obetavni
mladi arhitekti in pronicljivi raziskovalci, sokustosi razstave Ajda Bračič, Andraž Keršič
in dr. Miloš Kosec, saj hkrati pripadajo delu populacije, ki ga stanovanjska problematika
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FOREWORD
The exhibition Looking for an Apartment ... One Hundred Years of Organised Housing
Construction at the Museum of Architecture and Design was created on the initiative
of mag. Črtomir Remec, director of the Housing Fund of the Republic of Slovenia, which
in 2021 celebrated its thirtieth anniversary. The exhibition was a great challenge, as
for a long time there had been no exhibition in the museum, which would present and
question the developments in the housing sector over the last 100 years. The issue
of housing nowadays remains extremely relevant due to high house prices and their
difficult economic accessibility!

It was my great pleasure that young promising architects and insightful researchers,
the co-curators of the exhibition, Ajda Bračič, Andraž Keršič and Dr Miloš Kosec, who
also belong to the part of the population most affected by housing problems – even
down to the personal level – responded to my invitation to prepare this exhibition. Ajda,
Andraž and Miloš have expanded on my initial idea to present an overview of housing
construction by period, but also with a regional focus, with an exceptional case study
and a creative presentation prepared with the participation of designers Primož Pislak
and Ana Valenko.

Housing has been in the past, is now, and very likely will be in the future, a pressing and
present issue. It is something that each and every one of us has to face sooner or later.
Housing is a basic human good and need, it is shelter, it is a private and intimate space
that enables personal development and forms a basis for community participation. The
way a home is conceived and designed should therefore not be taken lightly, because
we spend at least half of our lives in it, while at the same time our living environment
influences our daily well-being and functioning.

The exhibition was conceived by reviewing the most important sources and literature,
statistical data, visits to some of the housing colonies and neighbourhoods, all in
collaboration and dialogue between the curators and the main actors of the housing
scene in Slovenia. The exhibition design was thus structured around three completely
different social and thematic periods. The first covers the capitalist period before the
Second World War, the second is linked to the socialist period up to the early 1990s, and
the third marks independence and the transition to a capitalist social system up to
the present day. Each of these three periods has its own particularities, its own bright
and dark sides. We decided to show them intertwined in seven exhibition stations in
open public spaces, accessible 24/7, where at each station, made of scaffolding and
printed banners, we displayed a patchwork of photographs, designs and texts related
to the surrounding case studies, as well as of publications in newspapers and other
media. The stations are located from the Fužine Castle on the eastern city edge to the
neighbourhoods Zeleni gaj in Brdo and Novo Brdo on the western side of Ljubljana, where
the largest public housing complex in the country has recently been built.

Although the Housing Fund of the Republic of Slovenia has built significantly more rental
housing units in recent years, the housing policy and other related policies leave a lot
to be desired. The housing policy can only be developed within the context of a welldesigned and systemically integrated spatial, land use, fiscal, economic, and sociodevelopment policy or strategy. And it is precisely the (synergy of) latter that has been
very complicated in our country in recent decades.
Solving the housing crisis, housing affordability, the supply and demand for housing
units and building land, good planning of housing units and related surroundings,
construction costs, etc., are inextricably linked to both the economic market conditions
and housing policy and related regulation. The return on investment in housing is high,
house prices are rising sharply in some areas of Slovenia, making housing unaffordable,
especially for (young) families, but also for the less affluent. Housing affordability and
the consideration of living and/or working at home have also become very topical due to
the ongoing pandemic.
The housing crisis is often referred to in conjunction with lack of funds, shortage
of constructible and developed land, or some other excuse. Time and again and
increasingly so, the housing shortage is therefore indicative of the poor organisation
of society, incoherence among the players in housing and related fields, and society’s
unwillingness to make changes, such as taxing unoccupied apartments or second
homes or holiday homes. In Slovenia, with around 880 000 apartments and houses, there
have been a hundred thousand or more empty apartments for quite some time. It is
more than obvious that over the recent period, many buildings were built in the wrong
places, with markedly extravagant and scattered individual construction of individual
houses, while there is no institution in Slovenia to engage systematically in space
economy.

Finally, I would like to thank the abovementioned curators and designers, all discussion
partners from the field of housing who took part in the making of the video, as well as
employees of Housing Fund of the Republic of Slovenia and MAO who helped us in any
way with the exhibition and the book.
dr. Bogo Zupančič, Director of the Museum of Architecture and Design
Ljubljana, November 2021

Due to its topicality, the Museum of Architecture and Design gladly responded to the
invitation to prepare an exhibition, with the support of the Housing Fund, highlighting
the architectural, urban, and social diversity of approaches to organised housing
construction in Slovenia, and the search for an answer to the question of what modern,
healthy, economical, environmentally friendly, and adaptable housing can look like in
today’s conditions.
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Ajda Bračič, Andraž Keršič, dr. Miloš Kosec

Organizirana stanovanjska gradnja
kot razvojna nujnost
Zgodovina organizirane stanovanjske gradnje pri nas je obenem tudi zgodovina
različnih pristopov k reševanju stanovanjske krize. Ekonomske, družbene, vojne
in politične razmere so v dvajsetem stoletju stanovanjske razmere zaostrovale,
obenem pa so za dinamično, hitro spreminjajočo se družbo tudi razvijale številne
velikopotezne rešitve stanovanjskega problema. Stanovanjska kriza je morda res
kontinuirana in kronična, vendar to ne pomeni, da je bila vedno enako zaostrena.
Na vprašanje, kaj je sodobno, zdravo, ekonomično, okolju prijazno in prilagodljivo
stanovanje, moramo danes znova iskati nove odgovore. To pa ne pomeni, da v
prostoru okrog nas ni starih in novih primerov, ki so nam pri oblikovanju odgovorov
lahko v pomoč. Pri iskanju nove razvojne paradigme se lahko naslonimo na številne
realizirane vzore, pa tudi na kritično analizo spregledanih priložnosti. V preteklih sto
letih so na območju današnje Republike Slovenije že obstajale številne raznolike oblike
organizirane gradnje stanovanj. Nekatere strategije so ostale ob robu in jih pozornost
javnosti danes pogosto zaobide, druge so izginile, tretje pa so radikalno spremenile
podobo naših mest in naselij ter oblikovale nove bivalne standarde. Navsezadnje je
produkcija javnih najemnih stanovanj Stanovanjskega sklada RS, pobudnika pričujoče
strokovne refleksije o njegovem minulem delu in širšem zgodovinskem kontekstu
organizirane stanovanjske gradnje, tako po arhitekturni kakovosti kot po drugačnih
pravilih dostopnosti od tistih, ki veljajo na prostem trgu, dokaz, da se da tudi danes
živeti in bivati prostorsko in družbeno odgovorneje.
Razstava in knjiga Iščem stanovanje … Sto let organizirane stanovanjske gradnje
sta bili zasnovani kot poskus analize in vrednotenja stanovanjske problematike
(in odgovorov nanjo) slovenskega dvajsetega in enaindvajsetega stoletja. Razstava
ni bila zastavljena kot celovit pregled vseh tipov in vidnejših projektov, ampak kot
strokovno-raziskovalna intervencija v realnost, ki je ob tridesetletnici ustanovitve
Stanovanjskega sklada RS zaznamovana tudi s ponovno zaostreno stanovanjsko krizo
in z večletno pandemijo covida-19. V na prvi pogled izrazito pesimističnem trenutku
je treba prepoznati in poudariti kakovost in raznolikost obstoječih, pa tudi šele
načrtovanih oblik ambiciozne in humane organizirane javne preskrbe prebivalstva
s stanovanji. Ne kot utopično ali idealistično možnost, ampak kot neizogibno obvezo,
ki bo morala biti prej ali slej tudi dosledno uresničena.

stanovanje določenim poklicem v času opravljanja dejavnosti – denimo vojašnicam ali
nastanitvam za druge specializirane poklice.
Stanovanjska kriza nikoli ni avtonomen pojav pri preskrbi prebivalstva s stanovanji,
ampak seštevek več različnih kriz, ki se med seboj prepletajo in druga na drugo
sovplivajo. Zato je stanovanjska kriza vedno tudi sindrom pomanjkljivega delovanja
sistemov na področjih ekonomije in trga, zakonodaje, arhitekture ter tranzicije med
starimi in novimi ekonomskimi, okoljskimi in razvojnimi vzorci. V letih 2020 in 2021
je bila najočitnejši stresni test stanovanjskih standardov zdravstvena kriza, ki jo je
sprožila pandemija covida-19. Zdravstveno krizo lahko razumemo kot spodbudo
premisleku o sto let starem vprašanju, kako omogočiti zdravo in higienično
stanovanje vsakomur. V času, ko so se vsi tipi, zasnove in obdobja stanovanj enako
intenzivno obremenili z novimi funkcijami (dela, družabnosti, informacijske družbe,
rekreacije ...), so se različne oblike gradnje izkazale za različno odporne. Epidemija je
na novo izrisala prednosti organizirane gradnje kompleksnih in dovolj velikih sosesk
s kakovostno zasnovanimi servisi, zelenimi rekreativnimi površinami in identiteto
prebivalcev. Vedno večje zavedanje o podnebnih spremembah in okoljski krizi je
na področju stanovanjske gradnje še dodatno poudarilo vprašanja energetsko
ekonomične zasnove in izvedbe, pa tudi smiselne vpetosti v mreže transporta,
energetske preskrbe in zelene infrastrukture. Vedno bolj poudarjena vloga
nepremičnin kot investicije in zavarovanja proti inflaciji je poudarila vlogo stanovanj v
pospeševanju ekonomske neenakosti. Tem po svojih osnovnih značilnostih globalnim
krizam se v Sloveniji pridružuje še dodatna, generacijska kriza, in to predvsem zaradi
specifičnega načina lastninjenja družbenih stanovanj okrog leta 1991. Stanovanjski
zakon je preuredil področje stanovanjske preskrbe kot enkratni, izrazito generacijski
ukrep, ne pa kot dolgoročen, sistemski razvojni ukrep, kar se eno generacijo pozneje
razkriva kot izrazito otežen dostop mladih do lastnega stanovanja.
Razstava Iščem stanovanje … je bila zasnovana prostorsko, s sedmimi postajami, ki so
oblikovane kot transparenti v javnem prostoru, in v merilu 1 : 1 predstavlja arhitekturno,
urbanistično in družbeno raznolikost organizirane stanovanjske gradnje v zadnjem
stoletju pri nas. Transparenti so postavljeni na začasne montažne konstrukcije iz
gradbenih odrov, s čimer razstava vse mesto simbolično spremeni v gradbišče. Postaje
s svojo umestitvijo tvorijo informativno pot po javnem prostoru Ljubljane, od MAO na
Fužinah na vzhodnem robu mesta do sosesk Zeleni gaj na Brdu in Novo Brdo ob zahodni
ljubljanski obvoznici, kjer je v preteklem desetletju nastal verjetno najreprezentativnejši
kompleks javne stanovanjske gradnje v Republiki Sloveniji.

Pod pojmom organizirana stanovanjska gradnja razumemo projekte sistemsko
urejenega zagotavljanja stanovanj. Če smo v obdobju po drugi svetovni vojni pregled
omejili na javno in zadružno gradnjo, smo v obdobju pred drugo svetovno vojno
obravnavali tudi nekatere projekte zasebnih investitorjev, ki pa so bili praviloma
zasnovani kot del širše investicijske politike (na primer »kadrovska« stanovanja
kot investicija, ki je imela zaradi zmernih najemnin druge, multiplikatorne učinke
na kadrovsko politiko podjetja). V razmeroma široko zastavljen pojem organizirane
stanovanjske gradnje smo zajeli tudi nekatera odstopanja ali netipične primere, ki pa
so se nam zdeli pomembni za razumevanje celotnega spektra dogajanja v določenem
obdobju: tako se med izbranimi študijskimi primeri ali kot omembe v posameznih
besedilih pojavljajo gradbene zadruge, začasna bivališča, pa tudi organizirano
naseljevanje nekaterih adaptiranih obstoječih objektov (na primer gradov). Med
organizirano stanovanjsko gradnjo pa za potrebe pričujočega razmisleka ne
štejemo izrazito investicijsko usmerjenih gradenj, samograditeljskih in drugih
enodružinskih hiš, niti ne posvečamo posebne pozornosti stavbam, ki zagotavljajo

Skozi stanovanjske soseske Ljubljane iz različnih časovnih obdobij izpostavljamo
vsem dostopne študijske primere in razstavne eksponate organizirane stanovanjske
gradnje, predstavljamo pa tudi številne primere iz drugih slovenskih mest.
Dokumentacijski center MAO in sedmerica razstavnih postaj na prostem z razstavo
preobražata mesto v študijsko območje za področja zadružne gradnje, realiziranih
bivalnih idealov predvojnega in povojnega obdobja, velikih sosesk iz druge polovice
dvajsetega stoletja, zgradb s socialnimi, kadrovskimi, samskimi in študentskimi
stanovanji ter javne gradnje lastniških in najemnih stanovanj po osamosvojitvi.
V zadnjih dvajsetih letih je slovenska arhitektura ravno na področju javne
stanovanjske gradnje, katere naročniki so bili Stanovanjski sklad RS in nekateri
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občinski stanovanjski skladi, dosegla tudi mednarodno strokovno prepoznavnost.
Obenem pa je s kakovostnimi zasnovami stavb in sosesk sredi pretežno
nekakovostne in v kratkoročni dobiček usmerjene zasebne stanovanjske gradnje za
prodajo dokazala, da je tudi danes mogoča bolj optimistična, družbeno in okoljsko
odgovorna preskrba s stanovanji. Predstavljeni zgrajeni zgledi potrjujejo, da ni treba
govoriti o utopiji, ampak o realni priložnosti, da stanovanje spet postane ena od
osnovnih človekovih pravic. Da pa bodo možnosti lahko postale otipljiva realnost,
od katere bo imela korist večina prebivalstva, so potrebne spremembe v načinu
financiranja, pravilnikih in predvsem zastavljenih številčnih ciljih javne stanovanjske
gradnje. Zato je razumevanje političnega, zakonodajnega in ekonomskega konteksta
vseh treh obravnavanih obdobij ključno. Na podlagi raziskave arhitekturnega in
družbenopolitičnega konteksta smo se lahko avtorji razstave in knjige vprašali,
ali je sploh mogoče primerjati tako različna obdobja (ter razmere in arhitekturno
produkcijo), kot so obdobja od leta 1918 do 1941, od 1945 do 1991 in od 1991 do
danes. Metodološko vprašanje, kako in ali je sploh mogoče primerjati na prvi
pogled med sabo neprimerljivo, lahko dopolnimo z dodatnim vprašanjem: je to
sploh smiselno?
V hitro spreminjajočih se razmerah današnjega dne, ki jih zaznamujejo zdravstvena
kriza, ekonomske neenakosti ter stapljanje stanovanjskega in delovnega prostora,
razstava ne pomeni le zgodovinskega pregleda, ampak je tudi izhodišče za kritično
diskusijo o prostorskih, arhitekturnih in organizacijskih priložnostih za reševanje
stanovanjske krize v prihodnosti. Primerno veliko, varno in zdravo stanovanje je za
mnoge še vedno le želja, na katero prosti trg ne odgovarja z novimi in naprednimi
rešitvami. V obdobju podnebnih sprememb in okoljske krize, zaostrenih ekonomskih
in družbenih negotovosti ter pereče potrebe po oblikovanju zložnega trajnostnega
razvoja mora reševanje stanovanjskega vprašanja postati osnovno razvojno vprašanje
prihodnosti. Branje obstoječih naselij, prilagodljivih sosesk in uspešnih projektov ni
samo pregled primerov preteklih dobrih praks, ampak tudi kritično kališče odgovorne
in trajnostne skupne prihodnosti, ki jo je treba šele zgraditi.

The history of organised housing construction in Slovenia has also always been a
history of different approaches to solving the housing crisis. The economic, social,
war and political conditions of the twentieth century have made access to housing
more difficult but have also provided a number of ambitious solutions to the housing
problem of a dynamic and rapidly changing society. The housing crisis may indeed
be continuous and chronic, but that does not mean that it has always been equally
acute. Today once again, we need to find new answers to the question of what
constitutes modern, healthy, economic, environmentally friendly, and adaptable
housing. This does not mean, however, that there are no old and new examples
around us to help us formulate the answers. Searching for a new development
paradigm, we can draw on a number of realised examples, but also on a critical
analysis of overlooked opportunities. Over the past hundred years, many different
forms of organised housing construction have existed in what is now the Republic of
Slovenia. Some strategies have remained on the fringes of public perception, others
have disappeared, and still others have radically changed the face of our cities and
towns and went on to create new standards of living. After all, the output of public
rental housing by the Housing Fund of the Republic of Slovenia, the instigator of
this professional reflection on its past work and the broader historical context of
organised housing construction both in terms of its architectural quality and rules
of its accessibility that are different from those that apply in the free market, proves
that today, too, the possibility of living and dwelling in a spatially and socially more
responsible way is very much alive.
Both the exhibition and the book Looking for an Apartment ... One Hundred Years
of Organised Housing Construction were conceived as an attempt to analyse and
evaluate the problems and answers related to the housing issues in the 20th and
21st century Slovenia. Rather than providing a comprehensive overview of all types
of projects and those that were more prominent, the exhibition is designed as
a professional and research intervention into a reality which, on the occasion of
the thirtieth anniversary of the establishment of the Housing Fund of the Republic
of Slovenia, is also marked by a renewed housing crisis and the ongoing Covid-19
pandemic. Although at first glance, we seem to find ourselves in a markedly
pessimistic moment of time, it is also necessary to recognise and point out the quality
and diversity of the existing as well as of the yet-to-be-planned forms of public,
organised, ambitious and humane provision of housing units to the population. Not as
a utopian or idealistic possibility, but as an unavoidable commitment that will sooner
or later have to be consistently implemented.
The term organised housing construction refers to projects for the systematic
provision of housing. While with regard to the post-World War II period we have limited
our review to public and cooperative construction, in the pre-World War II period
we have also considered some projects by private investors, which were generally
designed as part of a broader investment policy (e.g., ‘personnel’ apartments as
an investment which, due to moderate rents, had other multiplier effects on a
company’s staffing policy). Within the relatively broad concept of organised housing
construction, we have also included some deviations or atypical examples, which we
considered relevant for the understanding of the whole spectrum of developments
in a given period. Thus, building cooperatives, temporary housing units, as well as
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the organised settlement of some converted existing buildings (such as castles)
appear among the selected study examples or as references in individual texts. For
the purposes of the present reflection, however, organised housing does not include
distinctly investment-oriented construction projects, self-build and other singlefamily houses, nor do we pay special attention to buildings that provide housing for
certain professions during the discharge of their activities – for example, barracks or
accommodation for other specialised professions.
The housing crisis is never just an autonomous phenomenon of problems in providing
people with housing, but the sum of several different crises intertwining and
interacting with each other. The housing crisis is therefore inevitably also a syndrome
of malfunctioning economic, market, legislative, and architectural systems, and
the transition between old and new economic, environmental and development
patterns. The most obvious stress test of housing standards in 2020 and 2021 is the
health crisis triggered by the coronavirus pandemic. The health crisis can be seen
as a stimulus to rethink the hundred-year-old question of how to provide healthy
and hygienic housing for everyone. At a time when all types, designs and periods of
housing have been equally intensively burdened with new functions (work, social,
information society, recreation, etc.), different forms of construction have proved
to have different levels of resilience. The epidemic has redrawn the advantages of
the organised construction of complex and sufficiently large neighbourhoods with
well-designed services, green recreational areas, and a sense of identity for the
inhabitants. The growing awareness of climate changes and the environmental crisis
has further highlighted the issues of energy-efficient design and implementation
in housing construction, as well as its meaningful integration into transport, energy
supply and green infrastructure networks. The increasing role of real estate as an
investment and a hedge against inflation has highlighted the role of housing in
fostering economic inequality. In Slovenia, these essentially global crises are coupled
with the generational crisis, mainly due to the specific way in which social housing
was privatised around 1991. The Housing Act reorganised the housing provision as a
one-off, distinctly generational measure, rather than as a long-term, developmental,
systemic measure. The result a generation later is that access to owning an
apartment is especially difficult for young people.
The exhibition Looking for an Apartment ... has a spatial layout concept: with seven
stations designed as banners in a public space, and at a scale of 1:1, it presents the
architectural, urban, and social diversity of organised housing construction in the
last century in Slovenia. The banners are placed on temporary scaffolding structures
- thus the exhibition symbolically transforms the entire city into a construction site.
The placement of the stations forms an informative route through the public space of
Ljubljana, from MAO in Fužine on the eastern edge of the city, to the neighbourhoods
Zeleni gaj in Brdo and Novo Brdo along the western Ljubljana bypass, where probably
the most representative complex of public housing construction in the Republic of
Slovenia has been built over the past decade.

construction, for realised housing ideals of the pre- and post-war period, large
neighbourhoods from the second half of the twentieth century, buildings with
social, personnel, single and student apartments, and the public construction
of owner-occupied and rented housing following Slovenia’s independence. In
the last twenty years, Slovenian architecture has also achieved international
professional recognition in the field of public housing construction, commissioned
by the Housing Fund and some municipal housing funds. At the same time,
through high-quality building and neighbourhood designs against the backdrop
of predominantly low-quality and short-term profit-oriented and for-sale private
housing development, it has demonstrated that a more optimistic, socially and
environmentally responsible housing supply is also possible today. The examples
presented confirm that we do not need to talk about utopia, but about a real
opportunity to make housing once again a basic human right. However, to make this
opportunity a tangible reality that benefits the majority of the population, changes
are needed in the way public housing is financed, in the regulations and, above all,
in the numerical targets set. Understanding the political, legislative, and economic
context of the three periods under consideration is therefore crucial. The research
into the architectural and socio-political context allowed the authors of the
exhibition and the book to ask whether it is even possible to compare such different
periods, conditions, and architectural production as 1918-1941, 1945-1991 and
1991-present. The methodological question of how and whether it is even possible
to compare the seemingly incomparable can be supplemented by an additional
question: does it make sense?
In today’s rapidly changing context, marked by the health crisis, economic inequalities,
and the merging of living and working space, the exhibition is not only a historical
overview, but also a starting point for a critical discussion on the spatial, architectural,
and organisational opportunities to address the housing crisis in the future. For
many people, adequate, large, safe, and healthy housing remains wishful thinking
to which free market is not responding to with new and innovative solutions. In an
era of climate change and environmental crisis, heightened economic and social
uncertainties, and the pressing need to create a coherent sustainable development,
addressing housing must become a core development issue for the future. Reading
existing settlements, resilient neighbourhoods and successful projects is not only a
review of examples of past good practice, but also a critical point of reference for a
responsible, sustainable, and shared future that is yet to be built.

Through the perspective of Ljubljana’s residential neighbourhoods from different
time periods, the exhibition highlights case studies and exhibits of organised
housing construction accessible to all, as well as many examples from other
Slovenian cities. The MAO Documentation Centre and the seven outdoor exhibition
stations transform the city into a case study area for cooperative housing
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Sibirija. Prizor iz nedokončane TV nadaljevanke Vodnik po Ljubljani, Jože Pogačnik, 1970-1971, v Devet krogov, Majda Širca, RTVSLO, 2019
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»Stanovanj
po vojni silno
primanjkuje.
Ne le: zdravih,
udobnih in
človeku primernih
– ampak sploh
‚stanovanj‘.«
VI. zvezek Zadružne knjižnice: Stan in dom, Zadružna založba v Ljubljani, 1924, str. 1.

IŠČEM STANOVANJE …
1918–1941
Splošne družbeno-ekonomske okoliščine
Stanovanjske (in z njimi povezane) razmere po koncu prve svetovne vojne in razpadu
avstro-ogrske monarhije, ko smo se Slovenci odločili za priključitev k »slovanskemu
jugu«, moramo razumeti v kontekstu novonastalih družbeno-gospodarskih okoliščin.
Politična pričakovanja Slovencev v novi državi SHS so bila velika, vendar so se že kmalu
izjalovila, tako z izgubljenim koroškim plebiscitom kot z določitvijo rapalske meje, s
katero je leta 1920 tretjina slovenskega etničnega ozemlja ostala v Kraljevini Italiji.
Država SHS, kasneje Kraljevina Jugoslavija, je bila eksplozivna mešanica različnih
narodov, gospodarsko različno razvitih okolij ter več kultur in verstev, med katerimi so
vladale podobne napetosti kot v nekdanji večnarodni monarhiji. Belgrad, kot so takrat
Slovenci rekli Beogradu, je postal prestolnica nove države, kjer se je odločalo o zunanji
in notranji politiki ter vojski, Zagreb je bil največje finančno središče, Ljubljana pa je
kot gospodarsko najrazvitejše mesto uveljavljala prednosti na jugoslovanskem trgu.
Nova država ni zagotavljala enakopravnosti, Slovenke in Slovenci se v njej kljub
pričakovanjem narodnostno niso mogli popolnoma uveljaviti, čeprav je bil njihov
položaj na političnem, gospodarskem in kulturnem področju boljši kot v prejšnji
državi. Slovenski jezik je dobil svoje mesto v šolstvu, zaživela je slovenska univerza,
v okviru katere smo znotraj Tehniške fakultete dobili tudi oddelek za arhitekturo,
in ustanovljenih je bilo več pomembnih ustanov, konzularnih predstavništev idr.
Slovenci so v novi državi postali pomemben politični dejavnik v odnosih med Srbi in
Hrvati ter so tudi gospodarsko precej napredovali, zlasti v industriji in bančništvu.
Vsa področja gospodarstva so se modernizirala, poslovanje se je sloveniziralo,
krepiti sta se začela slovenski kapital in podjetništvo, čeprav je bilo konec tridesetih
let še vedno trideset odstotkov kapitala v tujih rokah. V Ljubljano in Maribor se je
po določitvi rapalske meje zaradi porajajočega se fašizma iz Trsta, Gorice in njune
okolice priselilo zelo veliko Primorcev. Narodnostna in socialna sestava prebivalstva
Ljubljane in tudi nekaterih drugih mest se je spremenila, številni Nemci so se odselili,
priselili so se srbski oficirji in vojaštvo. Zaradi ustanovitve univerze so se domov vrnili
številni profesorji, inženirji, umetniki in drugi, med njimi tudi arhitekta Ivan Vurnik
in Jože Plečnik. Po oktobrski revoluciji v Rusiji so na svoji poti v Pariz k nam prišli
številni izobraženi ruski migranti. Razmere so se tako temeljito spremenile, življenje
se je začelo postopoma normalizirati in se je vrnilo v utečene vsakodnevne tirnice.
»V revolucionarnih povojnih razmerah je slovenska narodna vlada uvedla sistem
začasnih rekvizicij odvečnih in praznih stanovanj ter odvečnih stanovanjskih
prostorov ne glede na lastništvo. /…/ Vsak je imel pravico samo do enega
stanovanja. Po določilih te uredbe je imela vsaka odrasla oseba pravico do ene
sobe, dva otroka prav tako. /…/ Za rekviriranje in razdeljevanje stanovanj so bili
ustanovljeni stanovanjski uradi. Stanarine so bile maksimirane. Za osnovo so služile
najemnine, ki so veljale leta 1914,« o tem podrobno piše zgodovinar France Kresal.1
1	France Kresal, Stanovanjska zaščita, Zgodovina socialne in gospodarske politike v Sloveniji od liberalizma do druge
svetovne vojne, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1998, str. 71–72.
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V izpraznjena (praviloma razkošna) nemška stanovanja so se vselili srbski oficirji, v
barake nekdanjih ruskih ujetnikov pa so se naselili revni prišleki s podeželja.
Kakšen je bil stanovanjski fond? Kako je stanovanjsko področje urejala zakonodaja,
regulativa? Kakšne so bile stanovanjske razmere v Ljubljani in v drugih slovenskih
mestih v dvajsetih in tridesetih letih? Kako je takrat deloval stanovanjski trg,
ponudba in povpraševanje? Kaj in kako se je gradilo v organizirani obliki? Kakšne so
bile oblike, tipologije ter s stanovanji povezane tehnološke in bivalne novosti? Na vse
to poskušamo odgovoriti v nadaljevanju, najprej pa statistika.

Kratek opis stanovanjskega fonda
Podrobnosti o številu obstoječih, novozgrajenih stanovanj, njihovi vrsti (lastniška/
najemna) in o velikosti stanovanjskih zgradb v Dravski banovini obstajajo, vendar si
lahko s podatki le delno pomagamo, saj se enkrat navajajo (več)stanovanjske stavbe,
drugič stanovanja itn., podatki pa se nekoliko razlikujejo. V Dravski banovini je bilo po
ljudskem štetju z dne 31. marca 1931 1,14 milijona prebivalcev, ki so živeli v 188.225
stanovanjskih hišah.2 Zgodovinar France Kresal se sklicuje na popis prebivalstva
iz leta 1910 in število zgrajenih stanovanj v Ljubljani v naslednjih desetletjih navaja
takole: »Po podatkih štetja iz leta 1910 je bilo v Ljubljani 9.255 stanovanj (od tega je
bilo enosobnih 10 %, dvosobnih 33 %, trisobnih 24 %, štirisobnih 10 % in večsobnih 23
%). V dvajsetih letih po prvi svetovni vojni je bilo zgrajenih še 5.422 novih stanovanj. Pri
na novo zgrajenih stanovanjih so prevladovala manjša stanovanja, in sicer je bilo 41 %
enosobnih, 44 % dvosobnih, 15 % je bilo trosobnih in večjih stanovanj. Bila pa so bolje
opremljena; kopalnico je imelo 63 % stanovanj.«3 V dveh desetletjih po koncu prve
svetovne vojne se je gradnja torej razmahnila, število stanovanj pa zelo povečalo.
»Če vzamemo za izhodišče letno povprečje razdobja 1919–1930, je povprečni letni
tempo graditve stanovanj pred vojno presegal tempo naraščanja prebivalstva,
med vojno in po vojni – razen v letih 1950 in 1951 – pa obratno.«4 Gradnjo dodatnih
stanovanj iz zasebnih investicij je država med drugim spodbujala tudi s tem, da so
bili lastniki teh novogradenj prvih nekaj let oproščeni plačevanja nepremičninskega
davka. V Ljubljani se je stanovanjski fond tako skokovito povečal za več kot polovico.
Zgodovinarka Mojca Šorn navaja število stanovanjskih stavb v Ljubljani konec leta
1940 glede na število nadstropij, pa tudi število stanovanj: »Konec leta 1940 je bilo
v Ljubljani 6795 stanovanjskih zgradb, od teh 3815 pritličnih, 2201 enonadstropnih,
kar 454 dvonadstropnih in 232 trinadstropnih, štirinadstropnih 57 ter 24 še višjih
zgradb. Stanovanj je bilo 21.959, 1577 garsonjer, 7861 enosobnih, 7128 dvosobnih,
3332 trisobnih, kar 1146 štirisobnih ter 915 še večjih stanovanj. Že oziroma le 4925
stanovanj je imelo kopalnico.«5 Iz navedenega lahko sklepamo, da so tako v Ljubljani
kot tudi v drugih slovenskih mestih prevladovale nizke stavbe, z manjšimi stanovanji,
Ljubljana je bila »dolga vas«, vendar se je začela naglo industrializirati in urbanizirati.
Prav v spreminjanju statističnega razmerja med tlorisnimi tipologijami lahko jasno
opazujemo nekaj fenomenov, ki odražajo znaten preskok v družbenih razmerah prve
polovice 20. stoletja in posledice tega preskoka v arhitekturi. Meščanska stanovanja, ki
so jih v drugi polovici 19. stoletja gradili v mestih, so bila zasnovana kot reprezentativne,
z notranjo opremo preobložene enote, ki so na vsakem koraku izražale individualnost,
poslovni uspeh in družinske vrednote meščanskih prebivalcev. S premikom proti
tipizaciji stanovanjske gradnje, ki so jo arhitekti vpeljali zaradi nižjih produkcijskih
stroškov in hitrejše gradnje, je bil ta individualni izraz do določene mere izgubljen,

začeli pa so poudarjati pomen funkcije ter zdravega in higieničnega bivalnega okolja.
Sprememba se je zgodila tudi v dojemanju družine: v času, ko sta bila pod eno streho
združena delo in bivanje, je bila velika družina, ki je vključevala vse člane gospodinjstva,
tudi služinčad, obenem tudi produkcijska enota – ko pa se je bivanje prostorsko ločilo
od dela in se je produkcija začela odvijati v posebej za to namenjenih industrijskih
obratih, je družina postala bistveno zasebnejša, pa tudi manjša enota. Temu so sledile
tudi nove arhitekturne tipologije, ki za eno gospodinjstvo niso več predvidevale več
velikih prostorov za bivanje in delo, niti dodatnih sob za služinčad, temveč so bivalne
potrebe ene družine strnile na minimum. Manjša stanovanja je bilo mogoče pridobiti z
drobljenjem večjih, vendar se je v obdobju med obema vojnama hitro izkazalo, da bo za
zadostitev novim potrebam prebivalstva potrebna korenita sprememba načina gradnje.
Pričevanja o večinskem stanju stanovanjskega fonda v medvojnem obdobju so jasna:
za spremenjene razmere je bil neustrezen. Kot pišejo avtorji VI. zvezka Zadružne
knjižnice iz leta 1924, ki opisuje pravila in delovanje stanovanjske zadruge Stan
in dom: »Stanovanj po vojni silno primanjkuje. Ne le: zdravih, udobnih in človeku
primernih – ampak sploh ‚stanovanj‘.«6 Ljudje naj bi, slikovito opisuje zvezek,
prebivali po trhlih, gnilih lesenih barakah, zatohlih kamrah in skladiščih, omenja pa
tudi Ljubljanski grad, kjer je tedaj v vlažnih in slabo vzdrževanih prostorih prebivalo
na stotine prebivalcev. Posamezne fotografije iz tega obdobja razkrivajo znaten
razkorak med bivalnimi pogoji ljudi v mestih: če so bila na eni strani divja dvajseta
polna izbrano opremljenih meščanskih interierjev, pa so se novi priseljenci in ljudje,
ki so med vojno ostali brez premoženja, stiskali v vlažnih kleteh in prepišnih barakah.
Stanovanjska stiska v slovenskih mestih je bila torej precejšnja, pogoji za bivanje pa
niso ustrezali minimalnim higienskim in bivalnim standardom – pojmu, ki se je v tem
času pravzaprav šele začel pojavljati. Ti standardi so svoje mesto zelo kmalu našli tudi
v zakonodajnih spisih. Pravilnik o izvrševanju zakona o stanovanjih iz leta 1925 navaja,
da so »nehigijenska [tista] stanovanja, ki nimajo dovolj svetlobe, solnca in zraka, ki
so vlažna ali zasmrajena, izpostavljena v preveliki meri dimu ali sajam, nerazmerno
nizka ali tesna«.7 Kot takšna bi lahko opredelili večino takratnih prebivališč nižjega
sloja v mestih. Epidemija španske gripe, ki je malo pred tem neusmiljeno kosila tudi v
naših krajih, je bržkone prispevala k splošnemu prizadevanju za higiensko ustrezna in
zdrava stanovanja. A kljub temu je realnost v mestih od tega ideala še dolgo odstopala.
Domača arhitekturna stroka je sicer dosledno sledila vzorom iz tujine in v dnevnem
časopisju propagirala možne rešitve stanovanjske problematike tudi z arhitekturnega
vidika, vendar so bile izvedbe tovrstnih projektov vsaj spočetka redke.8 Teorija je, vsaj
dokler se naložbe v gradbeništvo niso izkazale za donosne, prevladovala nad prakso,
in napredne arhitekturne ideje, o katerih je bilo moč brati v medijih, so tudi do delne
ali nepopolne realizacije prišle le mestoma. Sočasno z Le Corbusierom, ki je v delu
Vers une Architecture iz leta 1923 postavil ultimat »arhitektura ali revolucija«,9 je
bilo tudi med domačimi arhitekti zaznati postopno naraščanje zanimanja za socialno
problematiko in družbeno vlogo arhitekture. Srečanje CIAM-a leta 1929, ki je prvič
vpeljalo koncept stanovanjskega minimuma, je odmevalo med stroko tudi v naših
krajih in pričela so se idejna iskanja primernih tipologij. Domači arhitekti so povzemali
smernice nove arhitekture, torej prefabrikacijo, tipizacijo, uvajanje novih gradiv in
funkcionalnost.10 A arhitekturne realizacije organizirane stanovanjske gradnje med
obema vojnama moramo torej brati tudi in predvsem na ozadju ekonomsko-političnih
razmer tega časa, ki pričajo o tem, da se vse ideje niso realizirale tako, kot so bile sprva
mišljene, ali pa do njihove uresničitve sploh ni prišlo.

2	
Splošni pregled Dravske banovine, Ljubljana: Kraljevska banska uprava Dravske banovine 1939, str. 3.
3	France Kresal, Stanovanjska zaščita, Zgodovina socialne in gospodarske politike v Sloveniji od liberalizma do druge
svetovne vojne, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1998, str. 73.
4	  Nekateri današnji in jutrišnji problemi Ljubljane, Okrajni ljudski odbor Ljubljana, 1955.
5	Mojca Šorn, Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2007, str. 23.

6	VI. zvezek Zadružne knjižnice: Stan in dom, Zadružna založba v Ljubljani, 1924, str. 1.
7	
Pravilnik o izvrševanju zakona o stanovanjih, Ljubljana, 1925.
8	Martina Malešič, Delavsko stanovanjsko vprašanje v slovenski modernistični arhitekturi, Mesta, razredi, umetnost,
letn. 50, št. 9 (2014), str. 104–121.
9	Le Corbusier: Vers une Architecture, Pariz, G. Crès et Cie, 1923.
10	Jelka Pirkovič - Kocbek: Izgradnja sodobnega Maribora. Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani in
Partizanska knjiga, TOZD Založba, 1982.
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Stanovanjska zakonodaja in regulativa

Stanovanjske razmere

Najemnine v mestih so kmalu po prvi svetovni vojni poskočile, a so se zaradi pritiskov
ljudstva zelo hitro odzvale tudi oblasti. Najemnina je bila maksimirana, najemnik
pa vsaj prvih nekaj let relativno dobro zaščiten. Najemni trg so urejale številne
uredbe, ki so jih redno revidirali in posodabljali, tako da so v dvajsetih letih izhajale
na vsakih nekaj let. Kot osnova za izračun najemnine je veljalo stanje iz meseca julija
1914 – takratne cene je bilo treba množiti s faktorjem 4, posebnih ugodnosti pa
so bili deležni socialno šibkejši najemniki, pri katerih je bila najemnina izračunana
s faktorjem 3. Drugačni faktorji so veljali za stanovanja z več kot štirimi sobami in
tudi za najemnike, katerih mesečna plača je presegala določeno mejo. Uredbe so
se ravnale po načelu, da se pri premožnejših najemnikih in pri večjih stanovanjih
računa višja najemnina. Vendar pa stanovanjskim lastnikom takšno omejevanje ni
bilo pogodu, in kaj kmalu, že leta 1921, so dosegli, da se je tovrstna maksimirana
najemnina upoštevala le za stanovanja v starih zgradbah, zgrajenih pred letom
1918, ne pa tudi v novozgrajenih in obnovljenih zgradbah. Za novozgrajena
stanovanja je bila z istim zakonom iz leta 1921 ukinjena tudi rekvizicija. Čeprav je
šlo pri stanovanjski zaščiti za razmeroma radikalen ukrep, je zelo hitro izgubila
relevantnost in pomen: ko si je država zlagoma opomogla in so se investicije v
gradbeništvo povečale, novih stanovanj pa je bilo vse več, je maksimirana najemnina
za stare stavbe počasi postala prej izjema kot pravilo, tako da so jo 11. novembra
1926 povsem ukinili. Prebivalstvo se je na to ukinitev odzvalo z množičnimi protesti
in zborovanji, ki so privedli do vnovičnih sprememb zakonodaje leta 1928. Ta je po
novem določala, da se najemnikov ne sme prisilno izseljevati, dokler si ne zagotovijo
ustreznega drugega stanovanja.
Stanovanjska razmerja je opredelil novi stanovanjski zakon, ki je stopil v veljavo
1. januarja 1923,11 z njim pa ni bil zadovoljen nihče. Časopisi so trdili, da je zakon
prepuščen ministrovi samovolji, da ščiti najemodajalce, najemodajalci pa, da bolj
ščiti najemnike. Glasilo Pokrajinske zveze društev hišnih posestnikov za Slovenijo iz
Ljubljane z naslovom Moj dom je o tem zapisalo: »Po dolgih vsestranskih pogajanjih
med vlado in narodnimi poslanci je Zakonodajni odbor sprejel novi stanovanjski
zakon, ki stopi v veljavo dne 1. januarja 1923. Zakon sam je zelo kratek, površen in
navidezno vsebuje nekatere olajšave za hišne posestnike. /…/ Posebna komisija je
že izdelala novi pravilnik, ki ga pa g. minister za soc. pol. dr. Gregor Žerjav glasom
časopisnih vestij ni odobril, ker baje preveč ščiti hišne posestnike. Ta razlog pa je
imeniten! Dobili smo v roke ta neodobreni pravilnik in v njem opazili marsikatere
točke, ki so za hišne posestnike še slabejše kakor dosedanje uredbe.«12 Številne
polemike o tem ali onem stanovanjskem zakonu ali uredbi, najemnih razmerjih,
protestih, neskladjih in drugem so vseskozi potekale v časopisih Slovenec, Jutro,
Slovenski narod in drugih.

Zasebna stanovanjska gradnja
Državne oblasti stanovanjske problematike razen z uredbami do tridesetih let niso
aktivno reševale, organizirana stanovanjska gradnja pa je bila po večini v rokah
zasebnih investitorjev. Stališče države kmalu po koncu prve svetovne vojne je bilo
jasno – v Ptujskem listu iz septembra 1921 beremo naslednje besede ministra za
socialno politiko dr. Vekoslava Kukovca: »Zahteva, naj država zida, je z ozirom na
državne finance otroška. Vladno razpolaganje s stanovanji je brez dvoma krivica
na obe strani, vendar v neki meri manjše socijalno zlo nego svoboda. Sprijazniti se
pa bode z neizogibnostjo, da imamo ozdravitev razmer iskati le v približevanju k
svobodnemu dogovarjanju in k privatni inicijativi.«14
Zasebni kapital za investiranje v stanovanjske hiše sprva ni kazal večjega zanimanja,
zato so se številni iskalci stanovanj s tem večjo vnemo lotili gradnje lastnih domov.
Cenejša stavbna zemljišča in način zazidave so jih potisnili na obrobje mesta.
Stanovanjske hiše in hišice so zasebni naložbeniki gradili predvsem z bančnimi
krediti; v njih so na začetku nastanili najemnike in z njihovo pomočjo odplačevali
najete kredite. Hiše so bile zgrajene po tipskih projektih, načrtovali in gradili so jih
praviloma kar stavbeniki sami. Stavbenikov v tridesetih letih v Ljubljani ni bilo malo.
Večji zasebni investitorji so v dvajsetih in tridesetih letih vlagali in gradili v središču
mesta, na najboljših lokacijah. Večji objekti so bili v domeni arhitektov in regulirani s
strani mestne in/ali banske uprave. Zasebni sektor je v svojem bistvu špekulativen
in teži k čim večjim kapitalskim donosom, prav tako so se v Ljubljani obnašali lastniki
kapitala, vrednostnih papirjev in nepremičnin. Primeri tovrstne gradnje so na primer
stanovanjska hiša Šuklje na Beethovnovi ulici, delo arhitekta Josipa Costaperarie iz
leta 1929, najemni blok Rekar-Costaperaria na Vrtači, bolj znan z imenom Šahovnica,
delo arhitekta Costaperarie iz leta 1930, stanovanjsko-poslovna stavba na križišču
Miklošičeve in Pražakove ulice, delo arhitekta Iva Spinčiča iz leta 1930, palača
Viktorija na Aleksandrovi (danes Cankarjevi) cesti arhitekta Iva Spinčiča iz leta 1931,
stanovanjska hiša Hanuš na Pražakovi, delo arhitekta Maksa Strenarja iz leta 1938,
zgrajenih je bilo še več strnjenih najemnih blokov, denimo Mavričevi ob današnji
Dunajski, Battelinovi ob Celovški cesti, Bricljevi ob Resljevi in drugi.

Država je stanovalcem pomagala tudi v obliki različnih finančnih inštrumentov.
Omeniti velja denimo brezobrestna posojila, ki so bila v veliko pomoč tistim, ki so
reševali svoj stanovanjski problem. Tako sta Jernej in Marija Špruk iz Rožne doline
v Ljubljani v časniku Slovenec13 hvaležno omenila, da jima je Stavbna hranilnica in
posojilnica Moj dom posodila 100 tisoč dinarjev brez obresti. S tem sta poplačala
vse dolgove. »Samo na obrestih nama je s tem prihranjenih okoli 9000 Din na leto
ali po 25 Din na dan. Vračala bova 15 let povprečno po 600 din na mesec. Rešena
že v družbenem postopanju hudih skrbi in velikih bremen, to zadrugo vsakomur
najtopleje priporočava hvaležna Jernej in Marija Špruk,« sta zapisala.
11	Stanovanjska razmerja sta najprej urejala uredba o stanovanjih in najemnih zgradbah z dne 21. maja 1921 ter pravilnik
o stanovanjih z dne 17. oktobra 1921, kasneje pa še Zakon o stanovanjih z dne 25. maja 1925, Zakon o stanovanjih z dne
27. aprila 1929 in drugi predpisi.
12	Resna beseda hišnim posestnikom!, Ljubljana: Moj dom, 20. julija 1922, str. 1.
13 Jernej in Marija Špruk, 100.000 dinarjev (oglas), Ljubljana: Slovenec LX, 283, 11. decembra 1932, str. 17.
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Najemni blok Rekar-Costaperaria na Vrtači, bolj znan z imenom Šahovnica, 1929, razglednica iz leta 1931.
Iz arhiva Zmaga Tančiča.

14	
Ptujski list, 13. september 1921.
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Hranilni in posojilni konzorcij
Leto zgraditve: 1931
Arhitektura: Dragotin Fatur; Miro Kos; Jože Platner
Naročnik: Kreditna zadruga državnih uslužbencev v Ljubljani
Število enot: 34 stanovanj
Poslovno-stanovanjska stavba je prva pri nas uporabila
železobetonski okvirno-skeletni sistem, poleg tega pa so arhitekti
posegli še po številnih drugih novih gradbenih materialih in
konstrukcijskih rešitvah. »Kot vsi progresivni pojavi našega časa
je tudi sodobna arhitektura revolucionarna, ki s konzervativnostjo
radikalno obračunava,« prelomnost stavbe upravičuje Fatur v članku,
ki je bil v reviji Arhitektura objavljen leto po zgraditvi. Tloris v obliki
črke H je razdeljen na dve krili, ki ju na sredini povezuje skupno
komunikacijsko jedro. Stavba zanika običajno razdelitev na ulično in
dvoriščno stran. Stavbna masa je razgibana v globino parcele, kar
omogoča boljšo osvetljenost vseh prostorov in večjo stanovanjsko
površino. Nad poslovne prostore v nižjih nadstropjih so umeščena
stanovanja različnih velikosti, med katerimi je največ trisobnih.
Stanovanja so bila namenjena državnim uslužbencem, katerih
zadruga je stavbo postavila, zanimivo pa je, da so kljub relativno
obsežnim tlorisom brez kuhinj – za prehrano naj bi skrbeli v skupni
restavraciji v pritličju. V višjih nadstropjih, kjer ležijo garsonjere, pa
so prav tako skupne predsobe, stranišča in umivalnice. Hranilni in
posojilni konzorcij je pod eno streho združil več različnih tipologij
stanovanj ter vpeljal funkcionalne skupne prostore in številne
tehnološke inovacije.

Hranilni in posojilni konzorcij, hrani: ZAL

Tloris pritličja, vir: Arhitektura, št. 5, februar
1932

Režijska stanovanja
Med organizirane oblike stanovanjske gradnje iz predvojnega obdobja prištevamo
tudi tako imenovana režijska stanovanja – podjetniška ali službena stanovanja, ki so
jih večja podjetja ali uprave družb zgradili za svoje uradnike ali delavce v bližini svojih
sedežev, tovarn, predvsem pa rudarskih revirjev.
Intenzivna in hitra rast industrije je vplivala na zgoščevanje prebivalstva v
urbaniziranih okoljih in šla z roko v roki z deagrarizacijo podeželja. Prve večje
organizirane stanovanjske gradnje so tako izvajali zasebni investitorji, tovarnarji
in kapitalisti, ki so svojim delavcem zagotavljali dom v bližini delovnega mesta.
Ta trend je bilo že desetletja prej moč opaziti v tujini, pri nas pa se je v nekoliko
spremenjeni obliki začel uresničevati v začetku 20. stoletja, ko so velika podjetja
investirala v stanovanjsko gradnjo za svoje uslužbence. Če so prej v industrijsko
razvitih mestih rasla barakarska naselja in velike večstanovanjske hiše, ki jih je
mnogo delavskih družin zgradilo v lastni režiji (Zasavje, Idrija), pa so se v okolici
tovarn zlagoma začenjale oblikovati organizirano grajene stanovanjske kolonije.
Z razvojem tekstilne industrije lahko rast specifične tipologije večstanovanjskih
stavb za tovarniške delavce z minimalnimi površinami stanovanj opazujemo v Litiji,
Preboldu in Tržiču, prednjačijo pa tudi rudarska središča, na primer Trbovlje, kjer je
investirala Trboveljska premogokopna družba, in Jesenice, kjer je gradila Kranjska
industrijska družba. Tako v Trbovljah kot v Mariboru so se novi objekti iz medvojnega
časa postavljali ob bok zgodnejšim s konca 19. stoletja, pri čemer lahko opazujemo
postopno spreminjanje tlorisnih razporeditev in stavbnih tipov. Večnadstropni objekt
s stanovanji za več družin se je tako na večjih ravninskih območjih z omejeno količino
zemljišč, primernih za gradnjo (Trbovlje), razrasel v kolonije večstanovanjskih ali pa
enodružinskih vrstnih hiš.
Najemnine za stanovanja so bile velikokrat vštete kar v plačo ali mezdo. Režijska
stanovanja so bila denimo v stanovanjskih blokih za železničarje ob Resljevi cesti,
ki so delo arhitekta Josipa Costaperarie iz let 1920/21, v stanovanjski koloniji ob
nekdanji Carinarnici na Vilharjevi cesti arhitekta Iva Spinčiča iz leta 1929, Fondovih
blokih (Fond za gradbo stanovanjskih hiš na območju direkcije državnih železnic v
Ljubljani) za Bežigradom iz obdobja med letoma 1931 in 1938 ter v stanovanjski stavbi
Poštne hranilnice na Bleiweisovi (danes Prešernovi) cesti, delu arhitekta Josipa
Černivca, ki je bila vseljena leta 1939.

Tloris vrhnjega nadstropja, vir: Arhitektura, št.
5, februar 1932

Članek o novem poslovnem in stanovanjskem poslopju Hranilnega in posojilnega konzorcija,
Arhitektura, št. 5, februar 1932
Carinarniška kolonija, hrani: ZAL
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Dukičevi bloki
Leto zgraditve: 1932-33
Arhitektura: Jože Sivec
Naročnik: Pokojninski fond Trboveljske premogokopne družbe,
podjetje Dukič in drug, gospa Zalaznik.
Inovacija stanovanjskih blokov ob nekdanji Gajevi, današnji Štefanovi
ulici v središču Ljubljane, ki se jih je oprijelo ljudsko ime »Dukičevi« –
po stavbarju Leu Dukiću, ki jih je postavil – prav gotovo leži v odmiku
od takrat uveljavljene obodne karejske zazidave. Arhitekt Sivec je
zasnoval pet vzporedno stoječih blokov s petnajstimi jedri oziroma
enotami, vendar so bili na koncu postavljeni le trije bloki. Stanovanja,
v katera je investiralo eno največjih podjetij tistega časa, Trboveljska
premogokopna družba, so bila namenjena sloju premožnejših
uradnikov in mestnih funkcionarjev, temu primerna pa je bila tudi
njihova razmeroma razkošna zasnova, ki ni skoparila ne s kvadraturo
ne s številom prostorov, vsa stanovanja pa so bila tudi sodobno
opremljena, imela so kopalnice in toalete. Sivčev sveži funkcionalizem
je v takratni Ljubljani ustvaril arhitekturno senzacijo, privlačno za
premožne najemnike, ki bi se hoteli ponašati z naprednim načinom
bivanja. A kljub temu, da je šlo pravzaprav za špekulacijo velikega
podjetja, ki se je v mestnem središču želelo okoristiti z gradbeno
investicijo, so vsled dejstva, da so bila stanovanja namenjena najemu,
bloki pa so bili zidani kot dolgoročna investicija, tlorisi stanovanj zelo
dobro rešeni, izvedba je kakovostna, zunanja podoba pa markantna
in za današnjo Ljubljano ikonična.
Dukičevi bloki med gradnjo, hrani: ZAL

Gradnja Dukičevih blokov. Hrani: ZAL

Dukičevi bloki, hrani: MAO

Dukičevi bloki iz zraka, 13. julij 1961. Foto:
Lojze Jerala, hrani: Muzej novejše zgodovine
Slovenije.

V Ljubljani je bil na področju
vlaganja v stanovanjsko
gradnjo med vidnejšimi
akterji Pokojninski zavod
za nameščence, ki je imel v
določenem obdobju celo lastni
projektivni biro. Vodil ga je
Vladimir Šubic, ki je bil tudi glavni
arhitekt Palače pokojninskega
zavoda za nameščence, danes
bolje znane kot Nebotičnik.
V tem so bila nižja nadstropja
(do 6.) namenjena poslovnemu
programu, v višjih (do 9.) pa so
bila urejena velika stanovanja.
V okolici Nebotičnika je
pravzaprav najti celo četrt
stanovanjskih stavb, ki so
jih gradile različne finančne
institucije, bodisi za svoje
nameščence ali pa za prodajo in
oddajo, s čimer so se nadejale
zaslužka. Na Štefanovi 9 stoji
stavba Hranilnega in posojilnega
konzorcija Kreditne zadruge
Naslovnica z risbo Nebotičnika, Ilustrirani Slovenec, let.VII, št. 7, 15. februar 1931
državnih uslužbencev. Stavba
je bila zgrajena leta 1931 in je
bila namenjena temu, da bi člani zadruge po nekaj letih varčevanja pridobili kredit
za odkup stanovanja. Ta stanovanja so bila različnih tipologij: v nadstropjih so bila
večinoma trisobna stanovanja, pod streho pa je bilo deset garsonjer, ki so se po
dve ali tri združevale v stanovanjske sklope. Tloris v obliki črke H je razdeljen na dve
krili, ki ju na sredini povezuje skupno komunikacijsko jedro. Stavba je bila tudi prva s
svetlobnim dvoriščem, ki omogoča osvetljenost v globini skoraj kvadratne lokacije. Nad
poslovnimi prostori v nižjih nadstropjih so bila urejena stanovanja različnih velikosti,
namenjena državnim uslužbencem, katerih zadruga je stavbo postavila; zanimivo je,
da so bila kljub relativno obsežnim tlorisom brez kuhinj – za prehrano naj bi skrbeli
v skupni restavraciji v pritličju. Garsonjere v višjih nadstropjih so imele deljene
predsobe, stranišča in umivalnice. Nedaleč stran stojijo še Dukičevi bloki, zgrajeni
leta 1935. Imenujejo se po stavbeniku, ki stoji za njihovo izvedbo, in ne po arhitektu
– to je bil Jože Sivec. Pobudnik gradnje je bilo inženirsko podjetje Lea Dukića, kot
investitorji posameznih stavb pa so nastopali še drugi akterji, med drugimi Trboveljska
premogokopna družba in lastnica restavracije Šestica gospa Zalaznik. Dukičevi bloki
so iz obodne zazidave, ki je do tedaj obvladovala podobo središča mesta, prestopili v
modernistično zasnovo prostostoječih blokov sredi parka.15

Mestna stanovanja in kolonije
Kredite za gradnjo stanovanj so najemale le mestne občine in tiste z bolj razvitimi
industrijskimi središči. Organizirana stanovanjska gradnja, v katero je investirala
mestna oblast, je bila pred letom 1935 prej izjema kot pravilo. Kljub temu v Ljubljani
zasledimo posamezne primere velikih stanovanjskih stavb, ki so danes vse po vrsti
pomembni gradniki ljubljanskega urbanega prostora.
Tloris tipičnega nadstropja enega od stanovanjskih blokov. Hrani: ZAL

Načrtovana situacija Dukičevih blokov. Hrani: ZAL

15	Marija Režek Kambič, Dukičevi bloki, Varstvo spomenikov 46, Ljubljana, 2010.
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Stanovanjski kompleks
Meksika
Leto zgraditve: 1927
Arhitektura: Vladimir Šubic
Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Število enot: 82 stanovanj

Rdeča hiša, vir: Stane Bernik, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, Mestna galerija Ljubljana, 2004

Stanovanjski blok Rdeča hiša
Leto zgraditve: 1929
Arhitektura: Vladimir Mušič
Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Število enot: 113 stanovanj (19 trisobnih, 71 dvosobnih, 23 enosobnih)

Meksika, vir: Arhitektov bilten, št. 111/114, september 1992, posebna izdaja: Arhitekt Vladimir Šubic

Najemni stanovanjski blok Meksika je leta 1926
naročil gerentski svet Mestne občine Ljubljana, prvi
predlog projekta s strani gradbenega urada pa je
bil zavrnjen, saj je vseboval le enosobna stanovanja.
Razgibanost in združevanje različnih velikosti
stanovanj sta se že pred stoletjem izkazovala
za dobro prakso, zato je bilo nazadnje v Meksiki
urejenih 52 enosobnih, 24 dvosobnih in 6 trisobnih
stanovanj. Najemna stavba je bila namenjena
nameščencem mestne občine. Arhitekt Vladimir
Šubic se je pri zasnovi skliceval na dunajsko
socialno gradnjo in tipologijo dvoriščne hiše
oziroma t. i. »hofa«. Meksika naj bi bila po prvotnih
načrtih še enkrat večja in naj bi se raztezala še na
naslednjo parcelo, ki pa je mestni občini ni uspelo
odkupiti, zato je bil sezidan le prvi del.
Stavba je imela v dvoriščnem objektu skupno
kopališče s 16 kadmi, ki so jih uporabljali vsi
stanovalci, in skupno javno pralnico. V pritličju so
bili urejeni tudi štirje poslovni lokali. O pomenu
angažirane gradnje v družbi v tistem času pričata
poslikava Riharda Jakopiča in plastika Lojzeta
Dolinarja ob vhodnem oboku. Ob oblikovanju
fasade naj bi Šubic pripravil več variant, pri
čemer je zlagoma opuščal ornament in izčiščeval
geometrijske oblike.

Stanovanjski blok Rdeča hiša zavzema okoli 7.000 m2 veliko stavbno parcelo med Poljansko cesto in
Ljubljanico ter se tipološko naslanja na idejo stavbnega bloka z osrednjim dvoriščem, s kakršnimi so v istem
času stanovanjsko stisko reševali na Dunaju. Dvorišče Rdeče hiše naj bi bilo urejeno v javni park, vendar se
to ni nikdar zgodilo; danes so na njem parkirani avtomobili. Na deset stopnišč se priklaplja 113 stanovanj,
od tega 19 trisobnih s kopalnicami in garderobami, 71 dvosobnih in 23 enosobnih. Stanovanja v Rdeči hiši
za razliko od dunajskih stavb podobnega tipa niso bila namenjena bivanju delavstva, temveč uradnikom, s
čimer je bila v slovenski prostor prenesena le formalna oblika arhitekture, ne pa tudi njen družbeni koncept.

Tloris pritličja, hrani: ZAL
Rdeča hiša v gradnji, fotografijo hrani ZAL

vir ilustracije: Ilustrirani Slovenec št. 37, 12. september 1927

Fasada stavbe ob Poljanski cesti je bila ob izgradnji pobarvana v

Prerez objekta I stavbe ob Poljanski cesti, hrani: ZAL

Notranje dvorišče Meksike, hrani: MAO

močno rdečo barvo, ki je hiši dala ime. Hrani ZAL

1918–1941

V starih mestnih četrtih je bilo skrito dvorišče kontrast ulični strani hiš, ki
je bila vsem na očeh. Če je bila ulična fasada zunanja izkaznica hiše, je bilo
dvorišče kraj sekundarnih, umazanih, hrupnih in zasebnih dejavnosti. Z
uvedbo velikih stanovanjskih kompleksov po vzoru istočasnih dunajskih
»hofov« v dvajsetih in tridesetih letih pa so lahko urejena, osončena in dovolj
velika dvorišča postala tudi prostor skupnosti, lokacija skupnih servisov,
kot so bile pralnice in kopalnice, predvsem pa mesto srečevanja, druženja
in otroške igre. Poljavni dvorišči mestnih najemnih zgradb Meksika in Rdeča
hiša sta najlepši primer poljavnega ekosistema skupnosti, ki je vzpostavljal
vmesni prostor med posameznim stanovanjem in ulico.
Po vojni je poljavno dvorišče pod vplivom modernističnega ideala blokov
v odprtem zelenju najprej skoraj izginilo, notranji zeleni atriji so se prvič
ponovno pojavili v šestdesetih letih. Stanovanjska gradnja, organizirana
okrog dvorišča, je postala alternativni model soseskam in je tako v Ljubljani
kot v Mariboru pomembno sooblikovala podobo mestnega središča. V času
postmodernizma in tranzicije so spremenjene lastniške razmere povzročile
upad interesa za upravljanje večjih odprtih površin. Skoraj povsem zaprta
dvorišča sosesk na Taboru in v Zupančičevi jami sicer pomenijo kakovostno in
varno rekreativno površino za stanovalce, od javnih prostorov mesta pa so v
nasprotju s »hofi« povsem ločena.
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katerih pa po njegovem ne bi smela biti zapostavljena kakovost gradnje.19 Razvoja
tipologije se je Vurnik lotil sistematično, njegovemu logičnemu procesu pa lahko
sledimo tudi v besedilu. Pri tem je zanimivo, da je poleg vseh osnovnih prostorov, ki bi
jih v stanovanju našli še danes, v pritličje uvrstil še večnamenski gospodarski prostor,
ki je lahko prebivalcem služil bodisi kot delavnica ali kot hlev: spomin na kmečko
življenje novopečenih meščanov je bil torej še kako živ, vsak delavec pa si je – tudi
zaradi splošnega pomanjkanja – prizadeval za čim večjo samooskrbnost. K temu
je pripomogel tudi samostojen vrt, ki ga je Vurnik predvidel za čisto vsako izmed
vrstnih hiš, s tem pa je deloma sledil naukom o vrtnem mestu Ebenezerja Howarda,
s katerimi je bil dobro seznanjen. Vurnikova delavska kolonija v Mariboru je izvrsten
primer učinkovite organizirane stanovanjske gradnje, ki je s prodornim razmislekom
oblikovala novo, takrat v naših krajih še neuveljavljeno tipologijo.

Palača delavske zbornice, hrani MAO

Na Njegoševi je zrasel stanovanjski kompleks Meksika, na Poljanski stanovanjski
blok Rdeča hiša, na Miklošičevi Delavska zbornica in na Gosposvetski cesti Delavski
dom. Tako Meksika kot Rdeča hiša sta zidani po vzoru dunajskih hofov, okrog dvorišč
organiziranih stanovanjskih kompleksov, pri čemer pa je šlo, kot opozarja Martina
Malešič, zgolj za prenos arhitekturne zasnove, ne pa tudi celotnega koncepta
delovanja, ki je vključeval tudi socialne mehanizme.16 Novi »hofi« so bili namreč
grajeni za uradnike, ne pa za delavstvo, in torej niso reševali vseobsegajoče
stanovanjske stiske večinskega prebivalstva, temveč le prenašali arhitekturno
formo, pri čemer v Rdeči hiši najdemo čisto prava meščanska stanovanja – tudi
takšna s prostori za služinčad. »Tako je arhitektura, ki je na Dunaju predstavljala
glavno in zelo učinkovito obliko reševanja stanovanjskega vprašanja delavstva, v
Ljubljani postala le izkaz preskrbljenosti malomeščanstva,«17 zaključuje M. Malešič.
Na primeru delavske kolonije v Mariboru je svojo zamisel o idealnem stanovanju
slovenskega delavca razvijal arhitekt Ivan Vurnik. Od vsesplošnega zanimanja
arhitekturne stroke za privzdignjene predmete arhitekture (sakralne stavbe,
javne površine, upravne stavbe in podobno) se je Vurnik med prvimi odklonil in se v
začetku dvajsetih začel intenzivno ukvarjati s stanovanjsko problematiko delavcev.
Ta korak ni bil pomemben le zaradi svojih neposrednih učinkov na zavest o nujnosti
reševanja tega vprašanja in tehnične inovacije na tem področju, temveč tudi zaradi
spremembe diskurza o stanovanjski problematiki, ki jo je s tem pri nas sprožil Vurnik.
Po udeležbi na mednarodnem kongresu o gradnji delavskih stanovanj na Dunaju leta
1926 je Vurnik namesto tipologije dunajskih hofov raje zagovarjal gradnjo manjših
hiš z lastnim vrtom.18 V reviji Dom in svet je leta 1928 objavil pomemben članek z
naslovom K vprašanju enodružinske delavske hišice, v katerem je analiziral aktualno
stanovanjsko situacijo pri nas in globalne trende stanovanjske gradnje, nato pa v
sliki in besedi predlagal zasnovo delavske kolonije, ki bi zadostila našim specifičnim
potrebam. Pri tem je poudarjal ekonomsko dostopnost in hitrost izvedbe, zaradi

K razvoju tipologije vrstnih hiš je veliko prispeval tudi Plečnikov diplomant France
Tomažič, ki je leta 1934 pripravil maketo za vrstne hiše ali »hiše v vrsti«, kot jih je
imenoval sam. Gre za osnovne enodružinske bivalne enote v dveh etažah, ki imajo
vsaka svoj vrt. Zasnova vrstne hiše je skromnih dimenzij, obenem pa ambicioznega
oblikovanja, zasnovanega kot poskus vnašanja idealov novega načina bivanja v Le
Corbusierovem duhu: vrtovi, balkoni in terase s pohodnimi strehami so tudi na maketi
predstavljeni kot bistveni element kakovosti bivanja. Tomažič je nekoliko pozneje
realiziral vrstne hiše na Dermotovi ulici v Ljubljani, ki pa se v arhitekturnem jeziku
bistveno bolj naslanjajo na Plečnikovo šolo. Prvotni načrt je z obširno obrazložitvijo
predstavil v pomembnem članku »Stanovanja in hiše«, ki je bil leta 1935 objavljen v
reviji Dom in svet.
Nova tipologija tega časa je bil tudi delavski dom, ki je zagotavljal neke vrste
prehodna stanovanja za delavce – bodisi je šlo za mlajše delavce, ki si lastne družine
še niso ustvarili, ali pa takšne, ki so v mesto migrirali in si poskušali tam ustvariti
nekaj premoženja, preden bi za seboj pripeljali tudi družino. Ljubljanski delavski dom
Vladimirja Mušiča stoji na križišču Tivolske in Gosposvetske ceste v Ljubljani. Stavba
je oblikovana izrazito vogalno, s poudarjenim konkavnim polkrožnim osrednjim
delom z balkoni. S svojo pozicijo in reprezentativno pojavnostjo še danes oblikuje
vogal notranjega mestnega središča in označuje vstop v območje bolj zgoščene
zazidave. V obeh krakih so bile urejene enoposteljne, večposteljne in skupinske sobe
za posamezne delavce, v delu, kjer se stavba vogalno zalomi, pa so bili skupni dnevni
prostori. V stavbi je bila tudi javna kuhinja. Tri leta za ljubljanskim so delavski dom
zgradili tudi v Murski Soboti, njegov avtor je bil Feri Novak. Z ljubljanskim si objekt deli
vogalno pozicijo glede na ulico, oba pa sta med arhitekturno zanimivejšimi primerki
te (sploh v kasnejših desetletjih) relativno priljubljene tipologije.

16	Martina Malešič, Delavsko stanovanjsko vprašanje v slovenski modernistični arhitekturi, Mesta, razredi, umetnost,
letn. 50, št. 9 (2014), str. 104–121.
17	Prav tam.
18	Sanja Špindler, Stanovanjska soseska 100 let po Vurniku, Urbani izziv, posebna izdaja, 2016.

19	Ivan Vurnik, K vprašanju enodružinske delavske hišice, Dom in svet, 41 (3), 1928, str. 82–84.
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Mestna delavska
kolonija Maribor

Delavski dom

Leto zgraditve: 1928
Arhitektura: Ivan Vurnik
Urbanizem: Ivan Vurnik
Naročnik: Mestna občina Maribor
Število enot: 147 hiš
Po udeležbi na mednarodnem kongresu o gradnji delavskih
stanovanj na Dunaju leta 1926 je Vurnik namesto tipologije
dunajskih hofov raje zagovarjal gradnjo manjših hiš z lastnim
vrtom. V reviji Dom in svet je arhitekt leta 1928 objavil pomemben
članek z naslovom »K vprašanju enodružinske delavske hišice«,
v katerem analizira aktualno stanovanjsko situacijo pri nas in
globalne trende stanovanjske gradnje, nato pa v sliki in besedi
predlaga zasnovo delavske kolonije, ki bi zadostila našim
specifičnim potrebam. Pri tem poudarja ekonomsko dostopnost
in hitrost izvedbe, zaradi katerih pa po njegovem mnenju ne sme
biti zapostavljena kakovost gradnje. Vurnikova delavska kolonija v
Mariboru, ki jo štejemo za prvi pravi primer socialne stanovanjske
gradnje pri nas, je s prodornim razmislekom oblikovala novo,
v naših krajih takrat še neuveljavljeno tipologijo vrstne hiše. Ta
je posledica razmisleka o ceni gradnje – z združevanjem sten
med hišami je skupna cena soseske nižja, kot če bi šlo za ločene
objekte. Hiše so razporejene v nize po osem ali deset objektov,
ki pahljačasto razprostrti sledijo obliki zemljišča. Stanovanjske
enote z etažno kvadraturo dobrih 27 m2 imajo v pritličju kuhinjo
s pralnico ter umivalnico in izhodom na vrt, v nadstropju pa
spalnico in manjšo sobo. Na majhni površini je zagotovljeno vse
potrebno za udobno bivanje, individualen dostop do zunanjega
prostora in delno samooskrbo na zelenjavnem vrtu.

Situacija delavske kolonije v Mariboru, vir: Jelka
Pirkovič Kocbek, Izgradnja sodobnega Maribora

Dvoriščna stran Delavskega doma, vir: Stane Bernik, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, Mestna galerija Ljubljana, 2004

Leto zgraditve: 1933
Arhitektura: Vladimir Mušič
Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Število enot: 174 postelj

Načrti za mestno stanovanjsko kolonijo, vir: Stane
Bernik et al: 20. stoletje, arhitektura od moderne
do sodobne, ZVKD, 2001

Mestna delavska kolonija, vir: Jelka Pirkovič Kocbek, Izgradnja sodobnega Maribora

Mestna delavska kolonija, hrani: MAO

Delavski dom oziroma Delavski azil je nastal po načrtih Vladimirja
Mušiča kot še eden izmed poskusov reševanja delavske
stanovanjske stiske v času gospodarske krize v tridesetih
letih dvajsetega stoletja, s katerim se je arhitekt ukvarjal pri
Gradbenem podjetju Ljubljana. Stavba na križišču Tivolske in
Gosposvetske ceste v Ljubljani, ki ji je bil kasneje dodan prizidek
ob Prešernovi, je oblikovana izrazito vogalno, s poudarjenim
konkavnim polkrožnim osrednjim delom z balkoni. S svojo
pozicijo in reprezentativno pojavnostjo še danes oblikuje vogal
notranjega mestnega središča in označuje vstop v območje bolj
zgoščene zazidave. V obeh krakih so bile urejene enoposteljne,
večposteljne in skupinske sobe za posamezne delavce, v
delu, kjer se stavba vogalno zalomi, pa so bili skupni dnevni
prostori. V stavbi je bila tudi javna kuhinja. Na poudarjen pritlični
podstavek se nalagajo dodatna štiri nadstropja, konstrukcija
pa je železobetonska. Ob zgraditvi prvega trakta ob takratni
Bleiweisovi cesti je bila to prva tovrstna stavba v Jugoslaviji.
Danes so v stavbi poslovni prostori.

Tloris pritličja - prostori borze dela, hrani: ZAL
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Pročelje Delavskega doma, hrani: ZAL

Tloris nadstropja z bivalnimi sobami, hrani: ZAL

France Tomažič, maketa vrstnih hiš, 1935. Hrani MAO
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Zadružna kolonija Stan in dom
Leto zgraditve: 1925-1930
Arhitektura: Ivan Zupan
Naročnik: Stanovanjska zadruga Stan in dom
Število enot: 200 hiš
Kljub pogostim kritikam sosedstva so bile zadružne gradnje učinkovit način reševanja stanovanjskega
vprašanja družin z različnimi ekonomskimi ozadji, zato so hitro pridobivale priljubljenost. Zadrug je bilo
že leta 1918 čez osemdeset, leta 1938 pa so obstajale 103, vendar vse niso bile ustanovljene z namenom
gradnje stanovanj. Jeseni leta 1924 je bila ustanovljena stavbna in kreditna zadruga Stan in dom, ki je
odločilno vplivala na podobo južnega dela Ljubljane ob Tržaški cesti. Tam je zadruga v več fazah sezidala
skoraj dvesto hiš različnih notranjih razporeditev – obstajali so trije tipi s po tremi do petimi sobami v
notranjosti, medtem ko je bila zunanjost uniformna. Arhitekt Ivan Zupan je določil značilno strmo streho,
glede katere se je v dnevnem časopisju razvila polemika, saj naj ne bi bila primerna za ljubljansko okolje.
Kolonije se je zaradi neobičajne oblike streh prijel celo vzdevek »mavrahova kolonija«. Za pozna dvajseta
so bile hiše vrhunske: na zazidalni ploskvi velikosti med 60 in 80 m2 so ponujale vse potrebno za udobno
bivanje, primerljivo z današnjim standardom. Že najmanjša izmed različic je vsebovala kuhinjo, tri sobe,
balkon, kabinet ter pralnico in kopalnico v kleti. Strme strehe so povečale stojno višino in omogočile
preureditev podstrešja za bivanje, s čimer se je lahko tlorisna površina še povečala. Uspeh projekta
zadruge Stan in dom, ki je eden izmed najobsežnejših primerov organizirane stanovanjske gradnje iz
časa med obema vojnama pri nas, dokazuje, da so zadruge vzdržen model za reševanje stanovanjskega
vprašanja, ki bi mu tudi danes veljalo nameniti več pozornosti.

Vrtna kolonija stanovanjske zadruge Stan in dom, vir: E. Podkrajšek, Namen 'Stan in doma', Zadružna založba v Ljubljani, 1926

Stan in dom, foto: neznan, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije

E. Podkrajšek, Namen 'Stan in doma',
Zadružna založba v Ljubljani, 1926

Stanovanjske zadruge
Stanovanjske zadruge kot organizacijska oblika civilne družbe in preskrbe s
stanovanji so bile v dvajsetih in tridesetih letih zelo zaželena in pogosta oblika v
Ljubljani, posebno še v času velike gospodarske krize. Univerzitetni profesorji so
kmalu po ustanovitvi slovenske univerze od nje dobili v dar stavbne parcele na
Mirju, južno od emonskega zidu, na katerih so z ugodnimi posojili prek stanovanjske
zadruge Dom in mir postavili stanovanjske hiše.20 V zadrugi so bili profesorji dr. Rihard
Zupančič, dr. Maks Samec, Ivan Vurnik, dr. Metod Dolenc, dr. Ivan Prijatelj, dr. Jovan
Hadži, dr. Stanko Lapajne in drugi.
Poleg dejanske gradnje stanovanj so lokalne, predvsem mestne oblasti pomagale
reševati stanovanjsko krizo tudi na druge načine: omenili bomo še posojila za
gradnjo barakarskih naselij in njihovo komunalno ureditev, poleg tega pa so
občine tudi poceni prodajale svoja zemljišča, obnavljale starejše hiše in izvajale
stanovanjsko zaščito. Vendar pa so bili ti ukrepi premalo učinkoviti, da bi lahko
celovito reševali stanovanjsko stisko delavstva in nižjih slojev. Zaradi pomanjkanja
načrtov za sistemsko reševanje stanovanjskega vprašanja so se prebivalci
organizirali sami, deloma pa so jim pomagale institucije. Številne so bile kolektivne,
samoiniciativne pobude, ki so se realizirale v stanovanjskih zadrugah in njihovih
gradnjah, v Ljubljani denimo za Bežigradom, na Viču, v Šiški itd. Ustanovitelji zadruge
Stan in dom, ki je v poznih dvajsetih na Viču izpeljala gradnjo velike kolonije s prek
200 hišami, so v tankem zvezku, ki je izšel v Zadružni knjižnici, takole ubesedili svoje
stališče glede organizirane gradnje:
»Kdo naj skrbi za stanovanja? Dolžnost ljudi samih seve je več ali manj: poskrbeti si,
kje bodo živeli, počivali in se odpočivali. Pravzaprav bila bi, če ... če bi to bilo mogoče
in če bi človeška družba dovolila posamezniku, da si sme kjerkoli nakopati kamna,
posekati drevesa in se naseliti, kjer bi želel. Ker pa se je človeška družba organizirala
v občine, oblasti in države, ter si je nadela najrazličnejše postave, zakone in odredbe,
seve ni prevzela za se le vsemogočnih pravic, temveč tudi dolžnostij. In ena glavnih
dolžnostij je: pomagati potrebnim, da morejo v primernem stanovanju prebivati.«21
Kljub pogostim kritikam sosedstva so bile zadružne gradnje učinkovit način reševanja
stanovanjskega vprašanja družin z različnimi ekonomskimi ozadji, zato so hitro
pridobivale priljubljenost. Zadrug je bilo že leta 1918 čez osemdeset, za leto 1938
pa je Kresal naštel 103, vendar poudarja, da vse te zadruge niso bile ustanovljene z
namenom gradnje stanovanj.22 Jeseni leta 1924 je bila ustanovljena stavbna in kreditna
zadruga Stan in dom, ki je odločilno vplivala na podobo južnega dela Ljubljane ob
Tržaški cesti. Tam je zadruga v več fazah sezidala skoraj dvesto hiš različnih notranjih
razporeditev – obstajali so trije tipi s po tremi do petimi sobami v notranjosti in z
uniformno zunanjostjo. Arhitekt Ivan Zupan je določil značilno strmo streho, glede
katere se je v dnevnem časopisju razvila polemika, saj naj ne bi bila primerna za
ljubljansko okolje. Kolonije se je zaradi neobičajne oblike streh prijel celo vzdevek
»mavrahova kolonija«. Vendar pa so nasprotovanja potihnila, ko je arhitekt dokazal,
kako učinkovita je notranja izraba stanovanjske površine. Za pozna dvajseta so bile
hiše res vrhunske: na zazidalni ploskvi med 60 in 80 m2 so ponujale vse potrebno za
udobno bivanje, primerljivo z današnjim standardom. »V hiši z zazidalno ploskvijo 60 m2
so bili zasnovani kuhinja, tri sobe, balkon, kabinet, v kleti sta bili pralnica in kopalnica.
V hiši s ploskvijo 70 m2 so poleg tega uredili še ložo. Največje hiše s površino 80 m2 so
imele poleg kuhinje pet sob, kopalnico, ložo, v podstrešju kabinet in v kleti pralnico.«23
20 Uradni list Pokrajinske uprave za Slovenijo, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, Ljubljana: UL 82/701, letnik IV,
5. avgusta 1922.
21	VI. zvezek Zadružne knjižnice: Stan in dom, Zadružna založba v Ljubljani, 1924.
22	France Kresal, Stanovanjska zaščita po prvi svetovni vojni v Sloveniji, Arhivi 28 (2005), št. 2, str. 165–173.
23	Bogo Zupančič, Usode ljubljanskih stavb in ljudi 49–72. Ljubljana, KUD Polis, 2008.
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Barakarska naselja
Stanovanjska stiska je med ljudstvom porodila neregulirane načine zagotavljanja
bivališč, oblasti pa privedla do tega, da so uporabljale hitre in neustrezne rešitve
za zagotavljanje stanovanj. Ljubljanski grad je bil že pred vojno deloma preurejen v
stanovanja, čeprav je bil v tedanjem stanju za to povsem neprimeren. Ne pozabimo, da
je pred tem deloval predvsem kot kaznilnica! V pet stanovanj je bila preurejena celo
Viteška dvorana. Posamezna neogrevana stanovanja v prepišnih grajskih prostorih
so bila med seboj ločena z lesenimi pregradami, za stanovanjski prostor pa je služil
celo hodnik: v njem je živela družina z desetimi člani.24 Kresal poroča o 83 zasilnih
stanovanjih na gradu in o kar 270 barakah, ki so zrasle na več lokacijah v prestolnici.
Reševanja stanovanjskega vprašanja so se lotevali tudi prebivalci sami, čeprav za kaj
takšnega pogosto niso imeli ne sredstev in ne surovin. V Ljubljani je nastalo kar nekaj
barakarskih naselij, ki bi jih zlahka imenovali slumi. Na območju Bežigrada, denimo, je po
prvi svetovni vojni ostalo kar nekaj barak nekdanjih ruskih ujetnikov, ki so jih zlagoma
zasedli pripadniki najnižjih slojev mestnega prebivalstva.25 Majhen del prebivalcev
Ljubljane je živel celo v opuščenih železniških vagonih – med drugim je tam kratek
čas odraščal tudi arhitekt Edo Mihevc, kar ga je močno zaznamovalo. Najrevnejši deli
mesta pa so spontano nastajali na jugu, kjer se Ljubljana preveša v močvirnat barjanski
svet: tu najdemo mestni četrti, ki se še danes imenujeta po nekdanjih barakarskih
naseljih: Sibirijo in Galjevico. Galjevica je nastala zaradi zares ubornega načina življenja
številnih deložiranih družin in povojnih brezdomcev, ki naj bi v velikem številu šotorili
pod Orlami. Mestna občina se je odločila, da območje ob ulici Galjevica med današnjo
Jurčkovo in Dolenjsko cesto na južnem robu Ljubljane dodeli tem družinam v socialni
stiski, in nastalo je barakarsko naselje, ki se je sčasoma prelevilo v delavsko kolonijo.
Časopis Slovenec je poročal, da so leta 1928 tam iz lesa, ki ga je doniralo mesto, s
pomočjo dveh tesarjev začeli postavljati prve barake. V prvem letu je zraslo 28 hišic, že
nekaj let pozneje pa jih je bilo med 113 in 120.26 Od tega jih je bilo največjih 15 v uporabi
železničarjev in mestne občine, ki so bili soinvestitorji projekta, v vseh barakah skupaj
pa naj bi živelo več kot 600 prebivalcev. Za življenje v teh hišah, ki so merile le med 20
in 40 kvadratnih metrov, so prebivalci mestu plačevali nizko najemnino, mesto pa je
v zameno uredilo kanalizacijo in vodovod ter dostope, zasadilo nekaj dreves in celo
postavilo otroško igrišče. Vendar so bile te barake majhne in prenatrpane – v vsaki
izmed njih so živele cele družine, ki so si včasih dodaten zaslužek zagotavljale tudi z
oddajanjem prenočišč podnajemnikom. Kljub pomoči mesta so bile zato razmere na
teh območjih naravnost katastrofalne.

Foto: neznan, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Podobna barakarska naselja so nastajala tudi v Mariboru, ki je zaradi Južne železnice
doživel najhitrejši razvoj med slovenskimi mesti, s tem pa tudi najbolj pospešeno
rast prebivalstva. V okolici tovarniških obratov na Teznem, v Melju in Orešju so
po prvi svetovni vojni pospešeno rasla stihijsko grajena revna naselja. Mesto je
le težko zajezilo njihovo rast, čeprav je prav v Mariboru prišlo do najzgodnejših
poskusov organiziranega reševanja stanovanjskega vprašanja (med njimi je denimo
železničarska kolonija iz leta 1863).
Lastništvo takšnih zasilnih stanovanjskih naselij je bilo urejeno različno. V Ljubljani
je mestna oblast stanovalcem po večini dajala posojila, ti pa so si bivališča postavili
sami. V tem primeru je končno lastništvo pripadlo stanovalcem. Vendar so bile na
vseh lokacijah, tako v Ljubljani kot v Mariboru, nekatere zasilne stanovanjske stavbe
tudi last bodisi mestne občine bodisi železničarskih zadrug, ki so jih gradile. Med
današnjo Apihovo, Samovo, Parmovo in Staničevo ulico za Bežigradom ter na Koleziji
stojijo redki ohranjeni primeri zasilnih hiš s po štirimi stanovanji. Tudi te je gradila
24	France Kresal, Stanovanjska zaščita po prvi svetovni vojni v Sloveniji, Arhivi 28 (2005), št. 2, str. 165–173.
25	Bogo Zupančič, Usode ljubljanskih stavb in ljudi 49–72. Ljubljana, KUD Polis, 2008.
26	Mateja A. Hrastar, Galjevica, nekoč Žuljava vas, najrevnejše naselje Ljubljane, Dnevnik, 19. decembra 2016.
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Štiri eksperimentalne hiše

mestna oblast, zaradi desetletij prezidav pa so danes komaj še razpoznavne. Načrte
je s črko R. podpisal mestni stavbnui adjunkt Rudolf Rusjan. Tlorisna zasnova je
preprosta: »Dvajset metrov dolga in deset metrov široka hiša je razdeljena na štiri
vogalna stanovanja. V enosobno stanovanje z bivalno kuhinjo je vstop skozi vežo,
desno od nje je shramba, levo stranišče. Stanovanje je delno podkleteno, razširiti pa
ga je bilo mogoče na del podstrešja.«27 Med posameznimi stanovanjskimi hišami so
bile v ločenih podolgovatih zgradbah urejene drvarnice in pralnice, ki so jih skupaj
uporabljali vsi stanovalci kolonije.

Urbana in stanovanjska segregacija
Novogradnje so se v prvem desetletju po prvi svetovni vojni razširile ob vpadnicah
– kar je odraz pomanjkanja sredstev, da bi mestna občina komunalno opremila
stavbna zemljišča – na vse strani ljubljanske periferije, središče mesta pa se ni dosti
spremenilo, razen morda Aleksandrove (današnje Cankarjeve) ceste in Miklošičeve
ceste, kjer je bilo več novogradenj.

Eksperimentalne hiše na Poljanskem nasipu

Leto zgraditve: dvajseta in trideseta leta
Arhitektura: Rudolf Rusjan
Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Število enot: 4 hiše
Tip večstanovanjskih hiš, namenjenih bivanju štirih
družin, se je v dvajsetih in tridesetih letih pojavil na
več točkah po Ljubljani: na Koleziji in za Bežigradom,
nekdaj pa so stale tudi ob Vodovodni cesti, vendar
so bile pred desetletji žal porušene. Načrti so
podpisani le s črko R., v izdaji Ilustriranega Slovenca
iz leta 1927 pa zasledimo podatek, da je bil njihov
načrtovalec mestni stavbni adjunkt, inženir Rudolf
Rusjan. Šlo je za poskus reševanja stanovanjske
stiske prebivalcev barakarskih naselij, za katera
se je oblastem zdelo, da kvarijo podobo mesta.
Hiše so tlorisno razmeroma preproste, a so
racionalno in funkcionalno zasnovane: dvajset
metrov dolžine in deset metrov širine je v obe
smeri osno pregrajenih na polovico, da nastanejo
štiri vogalna stanovanja. Enosobna stanovanja
so sestavljena iz veže, iz katere je na desno moč
priti v shrambo, na levo pa v stranišče, ter bivalne
kuhinje. Hiše so delno podkletene, predvidena
pa je tudi možnost povečanja bivalne površine s
posegom v podstrešje. Posamezne stavbe so bile
med seboj povezane z vrtovi. Na načrtu beremo, da
gre za tip III - na Poljanskem nasipu pa zasledimo
nekoliko drugačen tip zelo podobne hiše, ki pa je
polovične velikosti in z le enim vhodom. Štiri hiše, ki
na nasipu stojijo ena ob drugi, predstavljajo prav
poseben eksperiment in redkost v gradbeništvu:
enaka prostorska zasnova hiše je izvedena s štirimi
različnimi tipi konstrukcij. To so predalčna lesena
gradnja, gradnja iz brun, iz opeke in iz betona.
Hiše na Poljanskem nasipu so relativno dobro
ohranjene, številni ostali primeri, ki jih srečamo
v različnih predelih Ljubljane, pa so prezidani in
skoraj do neprepoznavnosti spremenjeni.

Očitnejši je tako postal razloček med mestom in periferijo in izoblikovale so se
vrednostne cone, določene z oddaljenostjo od mestnega središča, v obliki mestnih
meja in hierarhične strukture, ki se je odražala tako v socialni in ekonomski kot
v fizični podobi. S stališča pobiranja davkov je bil sistem kapitalističnega mesta
učinkovit. V središču mesta, ki je bilo bolj programsko raznovrstno in bogato ter
urejeno in komunalno opremljeno, so stanovali premožnejši. Tam je bila koncentracija
prebivalstva večja, tam je mestno poglavarstvo pobiralo višje prispevke in davke kot
na obrobju, kjer so v razpršeni pozidavi nizke gostote živeli manj premožni.

Načrt štiristanovanjskih hiš mestne kolonije

Situacija 14 stavb pri Koleziji, hrani: ZAL

Načrt drvarnic in pralnic k zasilnim stanovanjskim hišam na Koleziji,
hrani: ZAL

Temeljna značilnost tedanje prostorske ureditve je bila prostorska segregacija z
vsemi pozitivnimi in negativnimi učinki. Bogati so si privoščili razkošne vile z bazeni in
vrtovi na Mirju, na obrobju parka Tivoli ali rožniškega hriba; te so gradili maloštevilni
arhitekti. Cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča v središču Ljubljane okoli
Nebotičnika je leta 1933 znašala od 750 do 1025 dinarjev, v predmestjih pa od 30 do
90, gradbena cena kvadratnega metra Nebotičnika je bila 1850 dinarjev, sicer pa je
povprečna gradbena cena za kvadratni meter v Ljubljani znašala okoli 800 dinarjev.
Najem enosobnega stanovanja je stal od 250 do 400 dinarjev, dvosobnega od 350 do
tisoč dinarjev, trosobnega pa od 750 do 1350 dinarjev, seveda odvisno od lokacije
in kakovosti28.
Zaključimo lahko, da so maloštevilni pripadniki bogatejših slojev živeli v razkošnih
vilah na dobrih lokacijah, z bazeni in vrtovi, pa tudi v velikih stanovanjih znotraj
večstanovanjskih stavb v središču mesta, za pomoč pri hišnih opravilih so imeli
služinčad, kuharice, vrtnarje, voznike … Srednji sloj, torej uradništvo, učitelji in drugi,
je živel v skromnejših hišah nekoliko proč od središča, pa tudi v manjših ali slabše
lociranih stanovanjih v središču mesta, revni pa so živeli v kletnih in podstrešnih
prostorih, večinoma pa na obrobju, v skromnih razmerah, tudi v barakarskih naseljih.

27	Prav tam.
28	Posest, 27. avgusta 1933
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Hutterjev stanovanjski blok
Leto zgraditve: 1941
Arhitektura: Aleksander Dev, Jaroslav Černigoj
Naročnik: Hutter & drug
Število enot: 141 stanovanj
Najemni blok s 141 stanovanji v Mariboru je bil namenjen premožnejšim
meščanom, o čemer pričajo površinsko relativno razkošni tlorisi, ki pa so kljub
temu zelo funkcionalno zasnovani. S tem blok zaključuje trojico gradenj, ki jih
je industrialec Hutter v Mariboru zasnoval za hierarhično različno razmeščene
zaposlene svoje tovarne oziroma zase: to so t. i. Hutterjeva kolonija dvajsetih
delavskih hiš na Pobrežju, Hutterjev blok za uradnike in nameščence ter
njegova lastna vila. Obodni stavbni blok je zadnje skupno delo arhitektov Deva
in Černigoja, ki sta bila za projekt izbrana na natečaju. Stavbo, ki na zunaj deluje
enotno, pravzaprav sestavlja več konstrukcijsko ločenih enot, ki so med seboj
povezane s stopnišči in dvigali. Severni in južni trakt sta grajena v sedmih,
vzhodni in zahodni trakt pa v šestih etažah, pri čemer je dodatno nadstropje
na obeh nasprotnih stranicah rahlo pomaknjeno navznoter. Stanovanja, ki po
velikosti variirajo od enosobnih do petsobnih, so zasnovana longitudinalno, v
dveh pasovih sob, ki se nizajo ob osrednjem povezovalnem hodniku, pri čemer
so bivalni prostori praviloma orientirani na ulico, kuhinje in servisni prostori pa
proti notranjemu dvorišču. Na osrednjem dvorišču so bile v nizkem poslopju
urejene kotlovnica za centralno kurjavo ter štiri pralnice, sušilnica in likalnica.
Blok je dolgo ostal brez fasade, za katero je bila sicer predvidena obloga iz
kamnitih plošč; danes je ometan s pigmentiranim ometom

Tloris enega izmed stanovanj,
vir: Jelka Pirkovič Kocbek,
Izgradnja sodobnega Maribora

Od prenaseljenosti do gradbeniškega buma
in ponovne stagnacije
Kritično zaostrovanje stanovanjske problematike po prvi svetovni vojni se je v
mestih in večjih industrijskih središčih odražalo v slabih bivalnih razmerah nižjih
slojev, ki niso ustrezale minimalnim higienskim in zdravstvenim standardom. Ta
kriza je pripeljala do iskanja ustreznih alternativ za reševanje stanovanjskega
vprašanja v mestih in organizirane stanovanjske gradnje, za katero so v različnih
konstelacijah stali različni investitorji: tovarnarji in industrialci, različni skladi in
finančne institucije, mestne oblasti in zasebniki. Veliko je bilo tudi samogradnje in
nereguliranega barakarstva, ki ga je s posojili in dostopom do zemljišč omogočala
lokalna oblast. Za zanimivo in vzdržno možnost reševanja stanovanjskega vprašanja
so se izkazale zadruge, ki so v času med obema vojnama pridobile veliko pristašev in
tudi zgradile veliko objektov. Arhitekti so si v skladu s smernicami iz tujine prizadevali
za razvoj stanovanjske tipologije, primerne za slovenskega delavca, ki mu mestno
življenje še ni bilo povsem domače. Pri tem so bila v ospredju načela funkcionalnosti,
ekonomičnosti, zdravega bivalnega okolja in hitre gradnje. Pomembno je poudariti,
da se kljub nekaterim uspešnim potezam v zvezi z reševanjem stanovanjske krize
ta ni nikoli zares poslovila: če je v dvajsetih prevladovalo reševanje prenaseljenosti
zaradi industrializacije in povojnih migracij ter je prišlo do poskusa zaščite
stanovalcev spričo spremenjenega ekonomskega sistema, je v tridesetih po
stanovanjskem trgu udarila globalna ekonomska kriza, ki je razmere znova zaostrila.
Prav kontinuiteta krize je tisto, kar najbolje opredeljuje organizirano stanovanjsko
gradnjo med obema vojnama pri nas. Morda so ravno velik pritisk in katastrofalne
razmere porodili celo paleto različnih načinov reševanja stanovanjskega vprašanja
večinskega prebivalstva – tako v lastniškem, investicijskem in pravnem kot tudi v
arhitekturnem in formalnem smislu.

Poslopje Hutterjevega stanovanjskega bloka, hrani: MAO

Hutterjeva kolonija, hrani: PAM

Tloris, hrani: PAM
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Povzetek 1918–1941

Summary 1918–1941

V času po prvi svetovni vojni se je domača javnost začela soočati z obsežno
stanovanjsko krizo. Posledice industrializacije, ki je mesta močno zgostila in v bližino
velikih novonastalih tovarniških obratov pripeljala številne delavske družine s
podeželja, so se po vojni prekinitvi vsakršne gradnje in z vojno povezanih migracijah
znova začele kazati v obliki slabih stanovanjskih pogojev. Na udaru so bili seveda
predvsem nižji sloji, ki si v mestih niso bili sposobni zagotoviti primernega stanovanja,
kar gre deloma pripisati tudi pomanjkanju primernih stanovanjskih tipologij za
prebivalstvo z nizkimi prihodki. Tedanja mesta niso bila grajena ne za takšno količino
prebivalstva ne za njegove potrebe, ki so bile spričo njegovega slabega gmotnega
stanja skromne. Pričelo se je torej iskanje rešitve za nove razmere, ki je bilo tako
arhitekturna kot tudi sociološka in politična naloga.

In the aftermath of the First World War, the Slovenian public began to face a massive
housing crisis. After the war-time hiatus in construction and the war-related
migrations, industrialisation, which before the war had densified the cities and
brought many working-class families from the countryside into the vicinity of large
new factories, once again began to manifest in the form of poor housing condition.
The lower classes were particularly hard hit by this, as they were unable to find
suitable housing in the cities, partly due to the lack of suitable housing types for
the growing low-income population. Cities at that time were not built for this size
of population, nor for its needs, modest though they were with regard to people’s
financial situation. The search for a solution to the new situation was therefore as
much an architectural task as a sociological and political one.

Temeljna značilnost tedanje prostorske ureditve je bila prostorska segregacija z
vsemi pozitivnimi in negativnimi učinki. V Ljubljani je nastalo kar nekaj barakarskih
naselij, ki bi jih zlahka imenovali slumi. Na območju Bežigrada je po prvi svetovni
vojni ostalo kar nekaj barak nekdanjih ruskih ujetnikov, ki so jih zlagoma zasedli
pripadniki najnižjih slojev mestnega prebivalstva. Na drugi strani pa je premožnejše
prebivalstvo zavzelo središče mesta, kjer so se vrstile gradnje razkošnih vil in
stanovanjskih palač za bolje situirane uradnike.

The fundamental feature of spatial planning activities of the time was the spatial
segregation, with all its positive and negative effects. In Ljubljana, a number of
shanty towns sprang up, which could easily be called slums. In the Bežigrad area
after the First World War, there were a number of barracks left behind by former
Russian prisoners, which were gradually occupied by members of the lowest strata
of the city’s population. On the other hand, the wealthier population took over the
city centre, where the construction of luxurious villas and residential palaces for the
better-off officials could be seen.

Prve velike organizirane stanovanjske gradnje so izvajali zasebni investitorji,
tovarnarji in kapitalisti, ki so svojim delavcem zagotavljali dom v bližini delovnega
mesta. Organizirana stanovanjska gradnja, v katero je investirala mestna oblast,
je bila pred letom 1935 prej izjema kot pravilo. Kljub temu v Ljubljani zasledimo
posamezne primere velikih stanovanjskih stavb, ki so danes vse po vrsti pomembni
gradniki ljubljanskega urbanega prostora. Na Njegoševi je zrasel stanovanjski
kompleks Meksika, na Poljanski stanovanjski blok Rdeča hiša, na Miklošičevi
Delavska zbornica in na Gosposvetski cesti Delavski dom. Tako Meksika kot Rdeča
hiša sta zidani po vzoru dunajskih hofov, okrog dvorišč organiziranih stanovanjskih
kompleksov. Kot organizacijska oblika civilne družbe in preskrbe s stanovanji so
bile v dvajsetih in tridesetih letih v Ljubljani zelo zaželena in pogosta oblika tudi
stanovanjske zadruge. Na primeru delavske kolonije v Mariboru je svojo zamisel o
idealnem stanovanju slovenskega delavca razvijal arhitekt Ivan Vurnik. Pomemben
razmislek o vrstnih hišah in minimalnem bivalnem standardu – konceptu, ki se je v
tem obdobju prvič pojavil tako v besednjaku arhitekturne stroke kot v zakonodajnih
aktih – je prispeval tudi France Tomažič s svojimi hišami na Dermotovi in nerealizirano
idejno zasnovo, objavljeno leta 1935 v reviji Dom in svet.
Arhitekti so si v skladu s smernicami iz tujine prizadevali za razvoj stanovanjske
tipologije, primerne za slovenskega delavca, ki mu mestno življenje še ni bilo
povsem domače. Pri tem so bila v ospredju načela funkcionalnosti, ekonomičnosti,
zdravega bivalnega okolja in hitre gradnje. Pomembno je poudariti, da se kljub
nekaterim uspešnim potezam v zvezi z reševanjem stanovanjske krize ta ni nikoli
zares poslovila: če je v dvajsetih prevladovalo reševanje prenaseljenosti zaradi
industrializacije in povojnih migracij ter je prišlo do poskusa zaščite stanovalcev
spričo spremenjenega ekonomskega sistema, je v tridesetih po stanovanjskem trgu
udarila globalna ekonomska kriza, ki je razmere znova zaostrila. Prav kontinuiteta
krize je tisto, kar najbolje opredeljuje organizirano stanovanjsko gradnjo med obema
vojnama pri nas.
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The first large-scale organised housing developments were built by private
investors, factory owners and capitalists, providing their workers with a home close
to their workplace. Before 1935, organised housing construction commissioned
by city authorities was more the exception than the rule. Nevertheless, there are
isolated examples in Ljubljana of large apartment buildings, all of which are today
important building blocks of Ljubljana’s urban space: the Meksika residential
building on Njegoševa Street, the Red House municipal housing block on Poljanska
Street, the Chamber of Labour on Miklošičeva Street, and the Workers’ Home on
Gosposvetska Street. Both the Mexica and the Red House were built following the
model of the Viennese hof, i.e., a central courtyard surrounded by organised housing
complexes. As an organisational form of civil society and housing provision, housing
cooperatives were also a highly desirable and common form in Ljubljana in the
1920s and 1930s. The architect Ivan Vurnik’s concept of an ideal apartment for the
Slovenian worker was developed using the example of the workers’ colony in Maribor.
Further important reflection on terraced houses and minimum living standards
– a concept that appears for the first time in the vocabulary of the architectural
profession and in legislative acts in this period – was provided by France Tomažič,
with his designs for the houses on Dermotova Street and an unrealised conceptual
design published in 1935 in the Dom in svet magazine.
Building on foreign examples and trends, architects of the time sought to develop
a housing typology suitable for the Slovenian worker not yet completely familiar
with city life. The principles of functionality, economy, a healthy living environment,
and rapid construction were at the forefront of this process. Notably, despite some
successful efforts to tackle the housing crisis, the latter never really went away:
while the 1920s were dominated by solving the problem of overcrowding caused
by industrialisation and post-war migration, and by trying to protect tenants from
the effects of the changed economic system, the 1930s saw the housing market
hit by the global economic crisis, which exacerbated the situation once again. It is
indeed the continuity of crisis that best defines the organised housing construction
between the two wars.
1918–1941
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VELIKOST STANOVANJ
Stanovanjski standardi glede minimalne velikosti prostorov, osončenja,
zasebnosti in delitve stanovanja na dnevni in nočni del, ki so v veliki meri
v veljavi še danes, so rezultat modernističnih predpostavk o zdravem in
humanem bivalnem okolju za vse. V dvajsetem stoletju se je iz mnogih
različnih, razslojenih in na raznolikih kulturnih vzorcih slonečih bivanjskih
idealov izoblikoval en sam, bolj egalitaren ideal stanovanja kot kombinacije
introvertiranih nočnih in bolj javnih dnevnih bivalnih prostorov z družinsko
kuhinjo. Razlike v statusu in premoženju se danes bolj kot skozi različne načine
bivanja izražajo v velikosti, lokaciji in servisnih prostorih stanovanj. Zaradi
nenehno prisotne stanovanjske krize pa gospodarskemu in družbenemu
napredku velikost stanovanj ni sledila. V slovenskih mestih imamo v primerjavi
z zahodno-, pa tudi nekaterimi vzhodnoevropskimi državami v povprečju še
vedno zelo majhna stanovanja.
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Foto: neznan, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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Sibirija. Prizor iz nedokončane TV nadaljevanke Vodnik po Ljubljani, Jože Pogačnik, 1970-1971, v Devet krogov, Majda Širca, RTVSLO, 2019
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IŠČEM STANOVANJE …
1945–1991
Stanovanjske razmere po koncu druge svetovne vojne so bile, tako kot drugod po
Evropi, tudi pri nas izredno slabe. Najtežje so bile v mestih. »Samo v Ljubljani je ob
koncu vojne primanjkovalo okoli 2.200 stanovanj. Povojna stanovanjska kultura je bila
zelo skromna. Stanovanja so bila majhna, večinoma brez kopalnic, z eno skupno pipo
za vse stanovalce na hodniku in s stranišči zunaj stavbe.«1 Vojna škoda je imela za
posledico zaostritev stanovanjske krize, ki je obstajala že med obema vojnama. Poleg
infrastrukturnih objektov je bilo v slovenskih naseljih v bombardiranjih uničenih tudi
46.000 stanovanjskih in gospodarskih objektov.2 Povojno gospodarstvo s petletnimi
plani po ruskem modelu je predvidelo ponovni zagon in ekspanzijo proizvodnje
in nacionaliziranih gradbenih podjetij ter samooskrbo z gradbenim materialom.
Problematika je bila pereča tako v ekonomskem kot v socialnem smislu. »Do sredine
petdesetih let sta bila namreč industrija gradbenega materiala kot tudi samo
gradbeništvo nerazvita in jima ni uspelo zadovoljiti tedanjih potreb. Primanjkovalo
je gradbene mehanizacije in materialov, prioriteto pa je do leta 1952 predstavljala
izgradnja industrijskih in vojaških objektov ter infrastrukture.«3 Stanovanjsko krizo
je v prvih povojnih letih močno poglobilo priseljevanje v mesta, saj se je kmečko
prebivalstvo zaradi načrtne industrializacije, ekonomskih ali družbenopolitičnih
razlogov odločalo za množično izseljevanje s podeželja. V Ljubljano je že med
vojno pribežalo ogromno beguncev, tako da je imela julija 1945 po popisu 96.856
prebivalcev, pet mesecev pozneje, ob koncu leta, pa jih je bilo v mestu že 102.000.4
»Stanovanjsko vprašanje se je v Jugoslaviji v povojnem obdobju reševalo na dva
načina: z dodelitvijo pravice do uporabe družbenega stanovanja ali z gradnjo ali
nakupom stanovanja. Družbeni stanovanjski fond v Jugoslaviji so po vojni sestavljala
stanovanja, prenesena v družbeno lastnino z nacionalizacijo, in zvečine po vojni
zgrajena stanovanja.«5 Temu so bili podvrženi tudi politika delitve obstoječega
stanovanjskega fonda in napori za zgraditev novih stanovanj.
S prvim valom nacionalizacije so bile v večino obstoječih lastniških in najemniških
stanovanj s stanovanjskimi nakaznicami nameščene stanovanjske stranke. Termin
utesnjevanje oriše stisko stanovalcev: v večini stanovanj je v sonajemu sobivalo več
gospodinjstev, ki so si delila kuhinjo in podhranjeno komunalno infrastrukturo. Še leta
1966 60 % vseh stanovanj v jugoslovanskih mestih ni imelo kopalnic, 55 % pa jih je bilo
brez vodovoda in kanalizacije.6 Takoj po vojni so bili tudi za potrebe obnove najbolj
prizadetih krajev ustanovljeni ONOO (okrajni narodnoosvobodilni odbori); v Ljubljani ga
je vodil arhitekt Marjan Šorli. Ti odbori so kasneje postali mestni ljudski odbori (MLO).

1 David Petelin, Stanovati v socialistični Ljubljani, ZAL, Ljubljana, 2020, str. 235.
2	Prav tam.
3	Marta Rendla, Stanovanjska gradnja v Sloveniji v času socializma: enodružinske hiše v primerjavi z družbeno usmerjeno
večstanovanjsko blokovsko zazidavo, Zgodovinski časopis št. 74, Ljubljana, 2020, str. 128.
4	Mojca Šorn, Življenje Ljubljančanov med 2. svetovno vojno, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2007, str. 30.
5	Marta Rendla, Stanovanjska gradnja v Sloveniji v času socializma: enodružinske hiše v primerjavi z družbeno usmerjeno
večstanovanjsko blokovsko zazidavo, Zgodovinski časopis št. 74, Ljubljana, 2020, str. 128.
6	David Petelin, Stanovati v socialistični Ljubljani, ZAL, Ljubljana, 2020, str. 23.
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Edvard Ravnikar, Naša gradnja stanovanj in njena sodobna problematika, Arhitekt, št. 9. Ljubljana, junij 1953, stran 14
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Čeprav je bila v ustavi Ljudske republike Slovenije ureditev stanovanjskih zadev
zagotovljena s strani države, je bilo drugače z razlaščenci in njihovimi družinami, ki
jim je bila pravica do lastnega stanovanja z obsodbo odvzeta. Leta 1946 je stavbni
fond s stanovanjskim zakonom postal last države, s stanovanji pa so razpolagala
stanovanjska oblastva: minister za notranje zadeve in izvršilni odbori ljudskih
odborov; ti so imenovali posebne stanovanjske komisije.7 »Vsakdo, ki je bil razlaščen,
je izgubil tudi stanovanje. To je bilo najhuje. Izgubil si dom, izgubil zadnje zatočišče.
Razlaščene so preselili na periferijo mesta, navadno kot stanovalce k ljudem, ki so
bili vedno pripravljeni ovajati svoje nove sosede. Vsekakor je bil to namen tistih,
ki so urejali stanovanjsko vprašanje teh bednikov.«8 Stanovanjsko politiko so v
tem obdobju usmerjali MLO (mestni ljudski odbori), naseljevanje nameščencev
po obstoječem stavbnem fondu, večinoma najemnih ali lastniških meščanskih
stanovanjih, pa je potekalo ne glede na kulturni pomen stavb, tako po mestnih
središčih kot v manjših krajih. Naseljeni so bili celo nekateri gradovi in dvorci (med
drugim ljubljanski in fužinski grad), v njih so bila zasilno urejena stanovanja.
Utesnjevanje, Ljubljana, november 1957. Foto: Svetozar Busić, hrani: MNZS.

Prva petletka in protososeske
Prva točka 16. člena prvega petletnega plana (1947–1951) je med drugim narekovala
gradnjo novih stanovanjskih kolonij ter popravilo v vojni porušenih in obrabljenih
stanovanjskih poslopij. Petletka za Ljubljano je predvidevala tudi povečanje gradnje
stanovanj z 8.872 m2 leta 1947 na 54.000 m2 do leta 1951, torej za 610 %.9 Prvi
stanovanjski projekti povojnih protososesk, kot sta bili stanovanjsko naselje Litostroj
(1947–1951, arhitekt Edo Mihevc) ali naselje stanovanjskih blokov v Novi Gorici (1947,
arhitekt Edvard Ravnikar), so bili zato v večini grajeni z dostopnimi materiali in z
udarniškim delom. Pri Litostroju gre za več tipoloških rešitev, nizke bloke v zelenju,
samski dom in dijaški dom (kasneje so bile zgrajene še vrstne hiše), gradnjo pa je za
svoje delavce financiralo podjetje Litostroj. Mihevc je na agrarnih parcelah zasnoval
stanovanja za delavce tovarniškega kompleksa in dijake industrijske šole.10 V Novi
Gorici pa so prav stanovanjski bloki v zelenju odločilno narekovali urbanizem, ki ga je
za popolnoma novo mesto snoval Edvard Ravnikar.

Stanovanjski bloki Litostroja. Ljubljana, avgust 1950. Foto: Marjan Pfeiffer, hrani: MNZS.

Omenjeni naselji v marsičem res spominjata na predvojne delavske kolonije,
upoštevata pa načela modernističnega ciamovskega urbanizma, smernic Atenske
listine, in oblikujeta prostostoječe lamele stanovanjskih blokov v zelenju. »Vstopna
poteza Litostroja je izjemno lep primer izseka corbusierskega ‘zelenega mesta’ (ville
verte). Edo Mihevc dobi za urbanistično in arhitekturno zasnovo kompleksa Litostroj,
ki je tedaj zagotovo eden najzahtevnejših projektov državnega pomena, nagrado
ministrstva za prosveto in kulturo FLRJ.«11 Leta 1948 so v Novi Gorici postavili tako
imenovane Ruske bloke, ki jih je projektiral Ravnikar. Tlorisi stanovanj so sorodni
predvojnim meščanskim stanovanjem. Bloki so grajeni preprosto, kot klasična opečna
gradnja, še do sredine petdesetih let so bili brez ometanih fasad. »To so najboljša
stanovanja v Novi Gorici, z velikimi hodniki, sobami, balkonom. A Ravnikarju so očitali,
da so ti prvi bloki, bilo jih je šest, preveč meščanski, da niso za proletariat.«12 V enem
stanovanju je prav zato v začetku sobivalo več gospodinjstev. Prebivalci, ki so se v
Novo Gorico preselili iz drugih mest, večinoma pa z vasi, so v začetku s seboj pripeljali
tudi nekaj manjše živine. Na balkonih so gojili kokoši in celo prašiče!
7	Stanovanjski zakon, Uradni list št. 45, 1946, 1. in 2. člen.
8	Angela Vode, Skriti spomin, Nova revija, Ljubljana, 2006, str. 259.
9	David Petelin, Stanovati v socialistični Ljubljani, ZAL, Ljubljana, 2020, str. 240.
10	Do leta 1954 so zgradili 15 stanovanjskih blokov s 357 stanovanji in 129 samskimi sobami. Prav tam, str. 241.
11	Fedja Košir, Edo Mihevc: 1911–1985: Ob stoletnici arhitektovega rojstva, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, 2011, str. 19.
12	Tomaž Vuga, v Mitja Marussig: Kakšno zvezo imajo ruski bloki z Rusi? Primorske novice, 2. 6. 2017, http://www.primorske.
si/novice/goriska/kaksno-zvezo-imajo-ruski-bloki-z-rusi.
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Edvard Ravnikar, Ruski bloki v Novi Gorici, 1951. Foto: Vladimir Simončič – Vlastja. Hrani: NMZS.
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Prvo industrijsko mesto s pripadajočim stanovanjskim naseljem (z minimalnimi
kuhinjami in skupno menzo po ruskih vzorih), ki je bilo projektirano za potrebe
Tovarne glinice in aluminija (kasneje Talum Kidričevo), je leta 1946 v okviru
Projektivnega zavoda LRS Maribor projektiral Danilo Fürst. Od ambiciozne aksialne
zasnove je bil, podobno kot v Novi Gorici, realiziran le manjši del.
V drugi točki je petletka nalagala, da je treba ustvariti množično proizvodnjo
montažnih stanovanjskih poslopij s tipiziranimi in standardiziranimi deli, razviti
industrijsko proizvodnjo gradbenih delov in stavbnega gradiva ter znanstvenotehnično preučiti in zagotoviti boljše, hitrejše in gospodarnejše zidanje stanovanjskih
poslopij. Opraviti je treba eksperimentalna znanstveno-tehnična dela za proizvodnjo
novega, boljšega in cenejšega stavbnega gradiva na podlagi cenejšega in
nedeficitarnega domačega materiala in odpadkov ter tipizirati in standardizirati
gradbene dele na podlagi napredne znanosti in tehnike.

Danilo Fürst, stanovanjski bloki Hitrogradnje, hrani: MAO.

Hitro naraščanje mestnega prebivalstva je terjalo hiter odgovor stroke, ki je moral
biti poleg uporabne zasnove tudi ekonomsko ugoden. Zato so bili izredno pomembni
razvoj, tipizacija in standardizacija prefabriciranih elementov, ki bi omogočali hitro
gradnjo čim večjega števila stanovanjskih enot. »Prvi primer tako zasnovanega
objekta je dvanajst stanovanjski blok na Ptujski ulici za Bežigradom, ki je bil dokončan
v devetdesetih delovnih dneh. Vanj se je kot prvi vselil arhitekt Fürst z družino.«13
Z 2,7 m višine so se stropi stanovanj znižali na danes običajnih 2,45 m; spodbujali
so kar najugodnejšo gradnjo trinadstropnih trakastih blokov, ki so bili kar za 10 %
cenejši od dvonadstropnih. Več tipskih stanovanjskih blokov po principu sistema
Hitrogradnje so leta 1949 postavili v mariborskem stanovanjskem naselju Metalna
(avtor urbanistične zasnove Jaroslav Černigoj) in v soseski TAM. V istem letu je bilo
po Sloveniji zgrajenih kar 96 takih objektov. »Leta 1949 je arhitekt Fürst dobil osebno
zadolžitev s strani ministra Mačka, da sprojektira popolnoma montažno hišo. To
je bila vzorčna gradnja, ki naj bi ostalim republikam tedanje Jugoslavije dokazala
gradbene sposobnosti Slovenije.«14 Štiristanovanjska hiša z minimalnim tlorisom je
bila sestavljena iz lesenih in betonskih prefabrikatov, oblečenih v lahko montažno
fasado iz vlaknocementnih valovitih plošč. Kljub skromni kvadraturi je funkcionalna
razporeditev tlorisov s centralnim stopniščem in velikimi okni omogočala visoko
bivalno kakovost. Hiša je bila postavljena v vsega osmih dneh. Fürst je že v prvem
povojnem obdobju snoval kakovostne montažne stanovanjske objekte, z razvojem
montažnih sistemov v šestdesetih in sedemdesetih pa se je uveljavil kot eden
največjih strokovnjakov na tem področju pri nas. Visok nivo bivalne kulture mu je v
stavbah uspelo doseči kljub omejenim sredstvom in razpoložljivim gradivom, ki jih je
obogatil z uglašeno skladnjo elementov in uporabnimi avtorskimi detajli.
Ob tedanji Savski cesti v Ljubljani je v prvih letih po vojni v prvi samostojni
gradbeni akciji MLO zraslo deset novih stanovanjskih blokov s 106 stanovanji. Bloki
novozgrajene Savske kolonije so bili sprva grajeni kot klasične dvonadstropne
opečne stavbe, dolge okrog 30 m; v njih so bila večinoma dvoinpolsobna stanovanja
in manjša enosobna stanovanja. Nekateri od blokov so bili v letih med 1948 in 1949
nadzidani za eno etažo, da bi kar najceneje prišli do prepotrebnih stanovanj. Ker pa je
bil ta model tudi finančno nesmiseln, so misli na take rešitve hitro opustili. »V prvem
obdobju je bilo predvideno, da bodo v glavnem vso stanovanjsko gradnjo financirali
iz sredstev MLO (Mestni ljudski odbor). Tako so bile zgrajene stanovanjske hiše ob
Savski ulici za Bežigradom, naselje MLO ob Celovški v Šiški ter stanovanjske hiše na
13	Danilo Fürst et al.: Danilo Fürst: arhitektura, Cankarjev dom, Ljubljana, 2000, str. 22. Kot še navaja Kosljeva, so bile
pomembne izboljšave, ki jih je arhitekt s sistemom uvajal, racionalizacija uporabljenih elementov, centralna
konstrukcija prečnih zidov in nenosilne obodne stene, uporaba prefabriciranih stopniščnih ram in okenskih preklad
ter dnevni WC, ločen od kopalnice. To je omogočilo vzpostavitev boljše bivalne kakovosti v stanovanjih, predvsem velike
okenske odprtine.
14	Prav tam, str. 23.
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Danilo Fürst, prva popolnoma montažna hiša v Jugoslaviji na Ptujski ulici. Ljubljana, 1949. Hrani: MAO.
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Ambroževem trgu in ob Zarnikovi ulici.«15 Poleg podjetij (kot je bil na primer Litostroj)
je v prvih letih po vojni stanovanja gradila tudi vojska oz. JLA (Jugoslovanska ljudska
armada), in sicer ob Celovški cesti v Šiški; kasneje je zgradila še naselje 18 blokov v
Podgori pri Šentvidu (arhitekt Pavel Göstl, 1954) in tri manjše stanovanjske bloke ob
Ilirski ulici na Taboru.
Za urbanistično načrtovanje naselij je bil ključnega pomena posvet arhitektov in
urbanistov v Dubrovniku leta 1950, kjer je imel Edvard Ravnikar referat z naslovom
Problemi arhitekture in urbanizma v LR Sloveniji.16 V njem je govoril o snovanju novih
mest in urbanističnem planiranju, poudarjal pomen decentralizacije in odklanjal
gradnjo velikih novih mest. Izpostavil je tudi problem umeščanja novih stavb. Nova
naselja so pogosto grda in pusta, niti minimalnih naporov ni, da bi nove strukture
primerno umestili v širšo arhitekturo okolice.17
Prva stanovanjska naselja tudi v začetku petdesetih let še niso bila organizirana
kot prave stanovanjske soseske. Taka naselja ob ljubljanskih mestnih vpadnicah,
ki so jih načrtovali pred Generalnim planom urbanističnega razvoja 1965, so v Šiški
med Celovško, Šišensko in Vodnikovo cesto (Dušan Bohinc, 1956), med Drenikovo
in Verovškovo (Ciril Stanič, 1960) ter med Tržaško in Jamovo cesto ob Lepem potu
(Franc Župec, Drago Umek, Pavel Göstl, 1958). Večina omenjenih gradenj, nekakšnih
protososesk, je bila načrtovanih dokaj stihijsko in so pomenile le gradbeni okoliš18
posameznih gradenj. V najboljšem primeru je bil za območje narejen delni zazidalni
načrt. Politika je v tem obdobju stavila na vzpostavitev čim večjega števila podobnih
organiziranih stanovanjskih blokovskih gradenj, medtem ko je bila individualna
zazidava označena za nesocialistično, malomeščansko in nasprotno kolektivističnim
težnjam.19 Ravnikar je v svojem dubrovniškem referatu izpostavil, da se večina
pozornosti zaradi navidezne ekonomičnosti posveča blokovski gradnji, premalo pa
gradnji individualne hiše, ki je bistvena za razvoj moderne arhitekture.

Otroci pri igri, bloki v Šiški. Ljubljana, maj / junij 1957. Foto: Miloš Švabić, hrani: MNZS

Izredno invazivna individualna gradnja je bila slabše organizirana in je kaj kmalu
začeti potiskati mesto iz nekdanjega gostejšega obsega. Ta problem je deloma
regulirala uredba o zidanju stanovanjskih hiš delavcev in uslužbencev iz leta 1951.
MLO je gradnjo spodbujal s sofinanciranjem gradbenega materiala, posredovanjem
načrtov in organizacijo interesentov. Tipski načrti niso ponujali ne sodobnih rešitev
ne uporabnosti in dobre bivalne kulture. Do organizirane stanovanjske gradnje
vrstnih hiš, ki so jo sredi petdesetih vzpostavile različne stanovanjske zadruge, o
organizaciji nizke zgoščene zazidave praktično ne moremo govoriti.
Pomembna strateška točka države je po vojni postal tudi Koper. Prve poskuse
njegove urbanizacije so v okviru Projektivnega biroja Ljubljana snovali Danilo
Fürst, Stanislav Rohrman in France Tomažič. Primer interpolacije, ki se odmika od
smernic nizkih in dolgih blokov, so nizi regionalno kontekstualiziranih verižnih hiš
na Erjavčevi ulici (1951–1952). »Stavbe s po dvema stanovanjema na nadstropje
oblikovno privzemajo elemente podeželske arhitekture ... S sočasno pripravljenim
mikrourbanističnim načrtom je bila podana zasnova za urbanizacijo Semedele.«20

15	David Petelin, Stanovati v socialistični Ljubljani, ZAL, Ljubljana, 2020, str. 239; glej tudi Nekateri današnji in jutrišnji
problemi Ljubljane, MLO Ljubljana, 1955, str. 51.
16	Kmalu po kongresu je bilo ustanovljeno tudi Urbanistično društvo Slovenije -- UDS (v prvem odboru so bili Miroslav Saje,
Saša Sedlar, Vera Kokole ...), ki v spremenjeni obliki deluje še danes.
17	Edvard Ravnikar, Posvet arhitektov in urbanistov v Dubrovniku leta 1950, v Arhitektov bilten – AB, Ljubljana 1982, št.
60/61, str. 4–6.
18	France Ivanšek, Enodružinska hiša : od prostostoječe hiše k nizki zgoščeni zazidavi, Ambient, Ljubljana, 1988, str.
19	France Ivanšek: Enodružinska hiša, Sinteza, št. 83/86 (oktober 1990), str. 200.
20	Neža Čebron Lipovec, Arhitekturni pomniki izgradnje Kopra po drugi svetovni vojni. Annales. Series historia et
sociologia letnik 22, številka 1 (2012), str. 218.
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Dušan Bohinec, Bloki ob Celovški cesti, Ljubljana, 1956. Iz osebnega arhiva.
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Principe sodobne regulacije mesta v zelenju povzema zasnova kompleksa devetih
blokov ob Ulici Štefana Kovača v Murski Soboti, ki so jih zgradili med letoma 1956 in
1962. Celovitost novih posegov je arhitekt Feri Novak dosegel z dobrim urbanističnim
načrtovanjem in občutljivim umeščanjem novih stavb ob mestni park. Z zamikanjem
posameznih blokov glede na ulico je med njimi ustvaril razgiban javni prostor in
maksimalno osvetlil posamezna stanovanja. Dve različni rešitvi tlorisov oblikujeta
racionalna stanovanja z balkoni in velikimi okenskimi odprtinami.21 »Panonsko okolje
ni dovoljevalo prevelike višine stavb. Novakovi trinadstropni bloki so se vključevali
v njegov povojni urbanistični načrt mesta, v katerem naj bi center Sobote tvorile
trinadstropne stavbe, proti periferiji pa bi se postopno nižale. Zadnji obroč bi tvorile
soseske pritličnih hiš sredi vrtov.«22
Franc (Feri) Novak, bloki ob Ulici Štefana Kovača, Murska Sobota, 1957. Foto: Ivan Vukčič. Javna domena.

Edo Mihevc, Gradisov blok - Kozolec, Ljubljana, 1952. Hrani: ZAL

Multifunkcionalni blok, ki po programski pestrosti spominja na sočasni Le Corbusierov
Unité d’habitation, je na Bavarskem dvoru v Ljubljani leta 1952 za podjetje Gradis
zasnoval Edo Mihevc. Monumentalne 93 m dolge stavbe se je zaradi značilnih linij
horizontalne fasade z dolgimi ložami hitro prijelo ime Kozolec. Volumen stavbe, ki
na stebrih zalebdi nad tlemi, je od Slovenske ceste odmaknjen za 13 m. Bavarskemu
dvoru je podal izhodišča za regulacijo območja in vzpostavitev »ansambla« na trgu23
kot enega od sekvenčnih poudarkov v prostoru mestne magistrale. V pritličju je bila
ena prvih samopostrežnih trgovin v Ljubljani, v mezaninu naj bi po prvotnih načrtih
obratovala restavracija in klubski prostor. Na strehi stavbe so bili trije paviljonski
objekti s slikarskimi ateljeji, v enem od paviljonov je deloval otroški vrtec. »V primerjavi
s sicer skromno stanovanjsko arhitekturo petdesetih let je bil Kozolec luksuzna
stanovanjska palača /…/, socialna struktura prebivalcev novega bloka je bila precej
nad tedanjim poprečjem.«24 Blok ima šestinšestdeset stanovanjskih enot; prostorna,
kakovostna stanovanja, ki jih v šestih različicah odlikujejo velike lože, kakovostna
vgradna oprema (omare, ki so med seboj delile sobe) in laboratorijske kuhinje, so
bila grajena za trg. Skeletna betonska konstrukcija je omogočila fleksibilno tlorisno
zasnovo, »poljubno delitev oziroma združevanje trgovskih lokalov v pritličju, ureditev
dvoranskih prostorov v mezzaninu, pa tudi združevanje stanovanjskih prostorov in
stanovanjskih enot v nadstropjih«.25 Uporabljeni so bili luksuzni materiali, na fasadi je
obloga iz plošč apnenca, zunanji tlaki so iz venecijanerja, stebri v pritličju so oblečeni
v mozaične ploščice. V še nedokončani stavbi je bila leta 1956 organizirana prelomna
razstava Stanovanje za naše razmere.
Programsko soroden Kozolcu je blok na pomembni lokaciji ob tržnici v mestnem
jedru Kopra, ki ga je med letoma 1952 in 1956 z omejenimi sredstvi zasnoval
France Tomažič. Stavbo iz dveh pravokotnih kril z osrednjim stopniščem zaznamuje
poudarjena konstrukcijska mreža na fasadi, ki oblikuje lože stanovanj, po enotah
pobarvane v različne barve. Vhodi v stanovanja – ta so bila namenjena vodstvenim
kadrom primorskih podjetij – so na zunanjem ganku na dvorišču. »V pritličju stavbe
so prostori za javne funkcije (frizer, slaščičarna, cvetličarna)«,26 kar daje stavbi
značaj modernističnega hibrida. Podoben primer srečamo tudi na Partizanski cesti
21	Feri Novak je v tridesetih letih, ko je delal v Le Corbusierovem ateljeju, v Murski Soboti zasnoval več meščanskih hiš in
vil. Vplivi Le Corbusierjevih petih točk arhitekture se najjasneje kažejo v zasnovi hiše Šerbec. Zanimive tlorisne rešitve je
Novak po pojavnosti kontekstualiziral z močnimi kamnitimi rustikami in talnimi zidci pritličij na belih ometanih fasadah
(kar kaže na slogovno navezavo, bližjo dunajskemu Loosovemu krogu). Te slogovne značilnosti je povzemala tudi
njegova povojna arhitektura.
22	Meta Kutin, Tomaž Ebenšpanger, Arhitektura za bodočega človeka: arhitekt Feri Novak in njegova arhitektura v Murski
Soboti, AB 209/210, 2016, str. 70.
23	Fedja Košir, Edo Mihevc: 1911–1985: Ob stoletnici arhitektovega rojstva, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, 2011, str.
22. »Ansambel« na Bavarskem dvoru je Mihevc v šestdesetih zaokrožil z zasnovo več poslovnih stavb na drugi strani
Slovenske ceste, ki se s pritličnimi arkadami odpirajo na velik trg s poglobljenim atrijem. Atrij naj bi bil po prvotni
zamisli povezan z drugo stranjo Slovenske ceste, kjer stoji Kozolec.
24	Breda Mihelič: Kozolec, v 20. stoletje – arhitektura od moderne do sodobne: vodnik po arhitekturi, zbirka Dnevi
evropske kulturne dediščine, 2001, str. 71.
25	Prav tam.
26	Neža Čebron Lipovec, Arhitekturni pomniki izgradnje Kopra po drugi svetovni vojni. Annales. Series historia et
sociologia letnik 22, številka 1 (2012), str. 217.
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France Tomažič, Stanovanjski blok ob tržnici, Koper, 1956. Hrani: MAO.
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v Mariboru, kjer sta Milan Černigoj in Milan Pogorevc nekoliko kasneje oblikovala
poslovno-stanovanjski blok Marles z javnim pritličjem in s prvimi dupleksi v mestu.

Prve soseske in rast v nebo

Maketa stolpnic na Gosposvetski cesti v Mariboru, 1954.

Ivan Kocmut in Marko Šlajmer, Od dirigirane k organizirani

Foto: Cizelj, arhiv Maje Kocmut

stanovanjski gradnji, Arhitekt, št. 15, Ljubljana, 1954, str. 17.

Za razvoj sosesk po skandinavskih vzorih je zaslužen predvsem neposreden
stik arhitektov s tujino prek študijskih potovanj, predvsem pa pedagoško delo
in raziskave stanovanjskih tipologij v Ravnikarjevem seminarju na ljubljanski
fakulteti za arhitekturo. »Ravnikarjeve teze o pomenu arhitekturne teorije in o
potrebnosti širjenja obzorij so posredno pripeljale do stikov predvsem s švicarsko
in skandinavsko arhitekturo ter tamkajšnjimi idejami o socialni gradnji.«27 Tako
je generacija študentov, ki so kasneje pomembno vplivali na razvoj stanovanjske
arhitekture (Majda Dobravec, Janez Lajovic, Mitja Jernejec, Ilija Arnautović, Vladimir
Braco Mušič, Marjan Bežan), raziskovala modele sosesk tako z oblikovnega kot z
organizacijskega in programskega vidika, med prvimi za območje Na Jami v Šiški.
Ključna inovacija je bilo razumevanje organizacije soseske na podlagi mreže
osnovnošolskih okolišev, ki upošteva otrokove zmogljivosti glede dostopnih razdalj
in prometne varnosti.28
Švedski vzor organizirane soseske je nadgradnja Howardovega vrtnega mesta z
osrednjim zelenim prostorom, družbenimi stavbami, stanovanjskimi objekti v zelenju
ter ločenimi potmi pešcev in vozil. Najbolj znan primer je soseska Vällingby (1953–
1954), ki so jo zgradili po smernicah regionalnega načrta Stockholma. Ljubo Humek je
v zgodnjih petdesetih potoval po Skandinaviji in obiskal gradbišče te soseske. Z ekipo
arhitektov (Ivan Kocmut, Vlado Emeršič, Borut Pečenko, Dušan Moškon) je vzor ob
močni podpori politike prilagodil lokaciji in zasnoval sosesko ob Gosposvetski cesti
v Mariboru s prvimi stanovanjskimi stolpnicami v Jugoslaviji. Oblikovno in tipološko
razgibano strukturo stanovanjskih stavb, od nizkih lamelnih blokov z dvokapnicami
do stolpičev in stolpnic, dopolnjuje prostoren odprti zeleni javni prostor; pomembna
novost je bila vzpostavitev treh pritličnih paviljonskih objektov z javnimi programi.
»Stolpnice imajo trojno kompozicijsko vlogo: vlogo kažipota za pogled od daleč,
za pogled iz večje bližine vlogo vhoda in za tistega, ki se giblje po sami ulici, vlogo
višinskega poudarka med nižjimi bloki.«29 Stolpnice arhitekta Ivana Kocmuta sestavlja
devet etaž, v katerih so po štiri dvosobna stanovanja z mokrim jedrom, pomaknjenim
proti središču stavbe. Posebna pozornost je bila posvečena dobri osvetljenosti
bivalnih prostorov in pogledom iz stanovanja skozi zamaknjena okna, ki izoblikujejo
značilne fasade stolpnic. Inovativni so tlorisi stanovanj v stolpičih (P + 3), sestavljenih
iz treh kvadratnih trosobnih stanovanj (z osrednjim mokrim sanitarnim vozlom, ki
se v slovenskem prostoru pojavi prvič!), ki se zamikajo ob dvoramnem stopnišču. V
soseski, zgrajeni med letoma 1954 in 1961, je bilo ob zgraditvi 430 stanovanj za 1330
stanovalcev. »Soseska je, čeprav je nastala na robu strnjene zazidave, v morfološkem
pogledu popolnoma podrejena izgrajeni strukturi v koroškem predmestju. Zelenice,
ki ustvarjajo odmik objektov od ulice, so parkovno urejene. Rastočemu predmestju se
je poleg ulične zazidave prilagodila tudi z vzpostavitvijo dvorišč za bloki, ki nekoliko
spominjajo na notranja dvorišča meščanskih hiš.«30

27	Marta Rendla, Stanovanjska gradnja v Sloveniji v času socializma: enodružinske hiše v primerjavi z družbeno usmerjeno
večstanovanjsko blokovsko zazidavo, Zgodovinski časopis št. 74, Ljubljana, 2020, str. 128.
28	Edvard Ravnikar, Šolski okoliš ter vpliv šole na razvoj stanovanjskih naselij, Arhitekt, št. 12–13, Ljubljana, 1954, str. 57–61.
29	Jelka Pirkovič Kocbek, Socialna stanovanjska gradnja v Mariboru, Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, 31,
1983, str. 202.
30	Gregor Škratek, Blokovne stanovanjske soseske v Mariboru: morfološki, funkcijski in socialno-geografski oris,
doktorska disertacija, 2018, str 95.
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Občutljivo oblikovanje ograj lož je omogočilo stik z ulico tudi najmlajšim; Arhiv Maje Kocmut
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Roške stolpnice

Skandinavski vzori in raziskovanje tipologij in tlorisov stanovanjskih stavb so
odločilno vplivali na izredno kakovost načrtovanih tlorisov stanovanj; ta so bila še
vedno racionalna, hkrati pa izredno svetla, prostorna in uporabna. »Leta 1953 sta
Ilija Arnautović in Stanko Kristl, ki je bil takrat še absolvent arhitekture, sodelovala
na natečaju za stanovanjske zgradbe Mestnega ljudskega odbora v Ljubljani. Ta
natečaj je bil pomemben, saj je bil prvi po letu 1945 namenjen stanovanjski tematiki.
Tlorisne zasnove stanovanj so že govorile o pretočnih prostorih in krožno prehodnih
stanovanjih. Takšen koncept je (Arnautović) nadaljeval tudi pri projektiranju dvosobnih
in trisobnih stanovanj s središčnim sanitarnim vozlom, ki jih je leta 1955 zasnoval
skupaj z arhitektom Milanom Miheličem.«31 Pod Gradom so ob Roški cesti za nizom
obstoječih stanovanjskih hiš ob ulici leta 1955 zgradili tri stolpnice (P + 10) s po
štirimi stanovanji na nadstropje (statika Ivo Vodopivec). Stanovanja so organizirana
okrog centralnega sanitarnega (in inštalacijskega) vozla s kopalnico in kuhinjo, kar
je omogočilo fleksibilno rabo zveznega prostora stanovanja. Stolpnice so zaradi
zahtev politike po kar najracionalnejši uporabi domačega materiala gradili klasično, z
opečnimi nosilnimi zidovi.32

Leto zgraditve: 1957–1960
Arhitektura: Ilija Arnautović, Milan Mihelič, Projektivni atelje Ljubljana
Naročnik: Zavod za stanovanjsko izgradnjo Ljubljana
Število stanovanj/enoto: 40 na stolpnico
Pod Gradom so ob Roški cesti za nizom obstoječih stanovanjskih
hiš leta 1955 zgradili tri stolpnice (P + 10) s po štirimi simetričnimi
stanovanji na nadstropje. Stanovanja so organizirana okrog
centralnega sanitarnega in inštalacijskega vozla s kopalnico in
kuhinjo (»mokro jedro«), kar je omogočilo fleksibilno rabo zveznega
prostora stanovanja. Optimizirana zasnova tlorisa in rahel urbanistični
zamik omogočata kar najboljšo osvetljenost stanovanja prek celega
dne. Prostore, ki se nizajo okrog »mokrega vozla«, lahko uporabniki
povežejo v enoten krožno organiziran bivalni prostor, zasnova pa
omogoča tudi rabo manjših sob, kar ponuja zasebnost posameznim
družinskim članom. Stanovanja so fleksibilna in z minimalnimi
spremembami omogočajo številne scenarije. Zaradi vogalne lege
in velikih oken, ki se odpirajo na dve strani neba, so lahko naravno
osvetljeni tudi prostori globoko v stanovanju. Stolpnice so zaradi
zahtev politike po kar najracionalnejši uporabi domačega materiala
gradili klasično, z opečnimi nosilnimi zidovi.

vir: http://trajekt.org/arhiv/
magazine/?rid=6&tid=14&id=61,
dostop 5. 9. 2021
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Roške stolpnice so v silhueto Poljan zarisale novo merilo in nakazale prihodnje možnosti
zgoščevanja. Hrani ZAL (A6-009-041)

Prefabriciran sanitarni element - mokri
vozel. Gradbeni vestnik 13/ 2, Ljubljana,
1964, str. 23

Edvard Ravnikar, stolpnici na Ilirski ulici, Ljubljana,

Stolpnice v mestnem središču Ljubljane in v njegovi neposredni bližini so ob koncu
petdesetih zagotovile dovoljšnje število stanovanj za preprečitev »cityzacije«33
in monofunkcionalne rabe upravnega središča mesta. Ravnikarjeve stolpnice na
Pražakovi, na Hrvatskem trgu in na Štefanovi ulici s konca petdesetih so umeščene
neposredno v obstoječe pozidano tkivo mesta kot pari stolpov, ki se spogledujejo
s silhuetami dvojic baročnih zvonikov. Trend gradnje samostojnih stanovanjskih
stolpnic se je nadaljeval pozno v šestdeseta leta, danes pa problem pomenijo
predvsem konstrukcijski koncept in izvedba nekaterih od tistih, ki so bile zgrajene
pred rušilnim skopskim potresom, ter možnosti statične sanacije. V nekatere od
stolpnic so poleg stanovanj uspešno umestili tudi druge tipologije, kot na primer
študentski dom ali samske domove.
31	Aleš Vodopivec, Socialistična stanovanjska arhitektura, Mladina 8/2011, 24. 2. 2011.
32	Za podatek se zahvaljujem statiku g. Mitji Sterlekarju, ki je opozoril, da je šlo pri zahtevi za gradnjo z opeko za vztrajanje
oblasti pri tržišču za porabo proizvodov domače opečne industrije. Statik Ivo Vodopivec je v okviru razpoložljivih
možnosti zasnoval najboljšo možno (danes neustrezno) statično rešitev. Šele pri drugi izvedbi tega tipa bloka, v
Savskem naselju, je drugemu statiku, inž. Francu Adamiču, skupaj z arhitektoma naročnike uspelo prepričati za
gradnjo v armiranem betonu.
33	V strahu, da bi stanovanjske objekte v strogem središču mesta izpodrinile ali nadomestile upravne funkcije, pisarne in
poslovni prostori, so v mestna središča načrtno interpolirali tipologijo stanovanjskih stolpnic, ki so na majhni površini
zagotovile veliko število stanovalcev. Do konca šestdesetih let jih je v Ljubljani zraslo več kot 60.
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Savsko naselje v gradnji, Ljubljana, 1957. Iz osebnega arhiva.

V okviru Zavoda za stanovanjsko izgradnjo je Božidar Gvardjančič leta 1958 izdelal
zazidalni načrt za Savsko naselje, ki se je posvečal organizaciji zunanjih površin,
poti in odprtega zelenega prostora med obstoječo in novo zazidavo. Razširitev
obstoječe Savske kolonije z novimi petnadstropnimi bloki ob cestah ob obodu naselja
in s tremi t. i. savskimi stolpnicami je poleg urejenih zavarovanih zunanjih površin
dopolnjevala zgraditev osnovne šole (Emil Navinšek, 1957) in Trgovskega centra za
osnovno preskrbo (Lidija Podbregar Vasle, 1959–1966). »Trgovski center je poleg
prodajalne vključeval še gostinski obrat, s tem pa prevzel lastnosti (sicer okrnjenega)
družbenega centra.«34 Savsko naselje je s tem postalo ena od največjih organiziranih
gradenj po koncu vojne, z vsemi lastnostmi soseske. Novo naselje na mestnem
obrobju je v začetku še sobivalo s starejšim tkivom kmetij s pripadajočimi površinami.
»Vsekakor pa je novo stanovanjsko naselje med Linhartovo in Šmartinsko cesto eden
največjih dosežkov moderne Ljubljane. Na dokaj majhnem prostoru je zbrano nekaj
stolpnic in večje število blokov. Velemestni dih, ki tu veje, nastaja zaradi nenavadne
resnice, da v tem, razmeroma majhnem predelu, ni nobene stavbe s kakšnim drugim
duhovnim obrazom, temveč so čisto vse moderne.«35 Tri nove vertikale tvorijo višinski
poudarek ob Linhartovi cesti, ki osredišči sosesko. Stolpnice so bile zgrajene kot
variacija roških stolpnic, s pomembno izboljšavo v konstrukcijski zasnovi (statik
Franc Adamič). Zgrajene so bile izredno hitro, v večini iz prefabriciranih elementov;
armiranobetonski skeleti stavb in prefabricirana sanitarna jedra so oblečeni v
prefabrikate fasadnih plošč ter okenskih in parapetnih elementov. Stanovanja so bila
opremljena s serijsko izdelanimi kuhinjami in vgradnimi omarami. Podobno stolpnico
sta arhitekta postavila na Titovem trgu v Velenju. »Ne smemo spregledati tudi dejstva,
da so bile velike soseske visokih stolpnic in raztegnjenih blokov veliko bolj vidne kot
priče dosežkov izgradnje socializma, kot pa preproga v zelenju ležečih hišic.«36
Izrazita nova vertikala Tomosovega bloka v Kopru, ki ga je leta 1957 na robu mestnega
središča zasnoval Edo Mihevc, je morda najbolj dramatičen poseg v historično mestno
jedro pri nas. Desetnadstropna stolpnica z devetdesetimi samskimi stanovanji, ki je
na dobrih temeljnih tleh zrasla na mestu porušenega glagoljaškega samostana na
Belvederu, je bila glasnik nove dobe industrializacije Kopra. »Začela so se rušenja, med
drugim na temenu otoka, kjer stoji neizrazita stolpnica za samce, postavljena kot pest
v obraz staremu mestu. Skratka, doživeli smo pravi opoj optimizma in brezobzirnosti
obenem.«37 Mihevc je tipologijo samskega doma razumel urbano in oblikoval izredno
vitko vinsko rdeče stavbno telo, ki ga na južni strani prebadajo drobni balkoni, na
severni fasadi pa so v enakomerni mreži razporejena francoska okna. Kot poudarek je
bilo fasadi dodano samostojno stopniščno jedro, v bel kamen oblečen stolpič z uro.

34	Tamara Mateša, Lidija Podbregar Vasle, V ospredje: Pionirke slovenske arhitekture, oblikovanja in krajinske arhitekture,
UIFS SAZU, Center arhitekture Slovenije, Dessa, 2016.
35	Jože Javoršek, Vodnik po Ljubljani, 1965, str. 212.
36	Martina Malešič, Delavsko stanovanjsko vprašanje v slovenski modernistični arhitekturi, Dialogi 9/14, 2014, str. 118.
37	Nace Šumi, Začetki delovanja spomeniškovarstvene službe na Obali. Annales, Series historia et sociologia, 1995, str.
17. Mihevčeve intervencije v središču Kopra so v začetku naletele na močan odpor spomeniškega varstva. Te posege
je nujno treba razumeti v sklopu več različic občutljivega urbanističnega načrta za Koper; ta je ob obali mestnega
središča predvideval niz visokih stolpnic, ki bi poustvarile srednjeveško sliko mesta z obzidjem in obrambnimi stolpi.
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Tomosov Blok, Koper, 1960. Foto: Milan Pogačar, hrani: MNZS.
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Mihevc je v rigidno strukturo stanovanj na izredno zanimiv način vključil poljavne in
javne prostore,38 ki se odpirajo na manjši trg pred stavbo. »V zastekljenem pritličju je
bila načrtovana zajtrkovalnica, v dvonadstropni strešni terasi pa skupni prostori za
srečanja hišne skupnosti in skupno preživljanje prostega časa ob igranju namiznega
tenisa.«39 V neposredni bližini je Mihevc leta 1960 zgradil še eno stanovanjsko
stolpnico, vijoličast volumen pravokotnega tlorisa s poudarjenimi okenskimi okvirji in
vencem podstrešnih cin. Med obema stolpnicama je stanovanjsko naselje z gostim
lomljenim nizom petnadstropnih blokov, ki oblikujejo zvezno fasado trga. S pisanimi
barvami, polkni in materialnostjo ometanih fasad s kamnitimi rustikami v pritličju se
je arhitekt približal kontekstu starega mestnega jedra. Stavbe, ki s tradicionalnimi
elementi poskušajo poustvariti nekakšen občutek domačnosti, se slogovno in
namensko izrazito približajo tudi arhitekturnemu dogajanju v sočasni Italiji. S
svojo razgibanostjo naj bi zasnova priklicala prostorske oblike organsko raščene
tradicionalne arhitekture, t. i. »appaesamento« (Tafuri).40
Stanovanjsko naselje na Beldvederu, Koper, 1961. Foto: Joco Čermak, hrani: MNZS.

Umeščanje novih vertikalnih poudarkov v silhueto mest je bilo značilen glasnik nove
družbene ureditve, ki je z novimi zgradbami ustvarjala nekakšen antipod značilnim
vedutam mest z vertikalami zvonikov. Tak poudarek je kranjski nebotičnik, ki so ga za
kadre, ki jih je v mestu primanjkovalo (profesorji, zdravniki, arhitekti, tožilci), zgradili
leta 1962.41 Arhitekt Marjan Šorli je sedemnajstnadstropno stolpnico, visoko 55 m,
zasnoval kot objekt z mešanim programom pisarn in stanovanj, z restavracijo na
strešni terasi in vrtečim se Iskrinim znakom na vrhu. Armiranobetonska konstrukcija
je oblečena v aluminijasto fasado s po meri izdelanimi dvometrskimi okni.

Zadružne vrstne hiše in bivanje v zelenju
V petdesetih letih so se kot specifična stanovanjska tipologija začele uveljavljati enodružinske hiše. V dveh desetletjih so se poleg več izpeljav verižnih vrstnih hiš pojavile
goste zazidave atrijskih hiš v različnih konstrukcijskih in oblikovnih rešitvah. Te vrstne
hiše so pri nas eni najlepših primerov modernistične arhitekture, ki se kontekstualno
vpenja v prostor ter upošteva značilnosti zazidave in uporabljenih gradiv.

Marjan Šorli, kranjski nebotičnik, Kranj, 1965. Foto: Svetozar Busić, hrani: MNZS.

Njihovo gradnjo sta poleg tujih vzorov spodbudila razstava in posvet Stanovanje
za naše razmere (1956), kjer so bile predstavljene tudi vrstne hiše v Kočevju, ki sta
jih leta 1954 zasnovala Arnautović in Kristl. Ob razstavi je bil razpisan natečaj za
najboljšo stanovanjsko, oblikovalsko in sanitarnoinštalacijsko rešitev. Zmagovalne
rešitve so v merilu 1 : 1 predstavili v še nedokončani zgradbi Kozolec. S predlogom
Trata je zmagala skupina absolventov arhitekture.42 Stanovanjske enote so bile
opremljene s funkcionalno kuhinjo Branke Tancig in s pohištvom Nika Kralja. Razstava
in posvet sta dokazala, da je mogoče z razpoložljivimi gradivi ter s skromnimi
sredstvi in tehnologijo zasnovati racionalne, sodobne in kakovostne bivalne
rešitve. Drugonagrajena rešitev natečaja, delo arhitekta Danila Fürsta, pri kateri
inventiven sistem polmontažne opečne nosilne konstrukcije v kombinaciji zidanih
sten in prednapetih stropnih nosilcev dopolnjuje razgibana prostorska zasnova z
medetažami, je bila leto kasneje izvedena na Peričevi ulici v Ljubljani.
38	Ob prenovi Tomosovega bloka (Kosi in partnerji + Arhitektura 2211, 2020) so zadnjo etažo stolpnice, nekdanji skupni
prostor stanovalcev z veliko teraso, spremenili v luksuzni penthouse. Na južni fasadi stolpnice, kjer so mali betonski
balkoni (prim. z Mihevčevo večstanovanjsko stavbo na Emonski ulici v Ljubljani) včasih ustvarjali ritmične poudarke
izrazito vitkega volumna, je hiša danes (s soglasjem zavoda za varstvo kulturne dediščine!) odebeljena z na novo
dodanim belim volumnom dolgih teras s polkni.
39	Neža Čebron Lipovec, Arhitekturni pomniki izgradnje Kopra po drugi svetovni vojni. Annales. Series historia et
sociologia letnik 22, številka 1 (2012), str. 225.
40	Prav tam.
41	»Vsi zdravniki, ki smo potrebovali stanovanja, smo jih dobili v nebotičniku. Stanovanja so bila prekrasna. Moje je imelo
štiri sobe, balkon, dvigalo, klet in podstreho, kjer smo lahko sušili perilo.« Helena V. Erjavec, v Suzana P. Kovačič, Pisano
naseljen srečal Abrahama, Gorenjski glas, 22. september 2014.
42	Janez Lajovic, Vladimir Braco Mušič, Tone Pibernik in Savin Sever.
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Danilo Fürst, ulična fasada vrstnih hiš na Peričevi ulici, Ljubljana, 1957. Foto: Janez Kališnik, Iz osebnega arhiva.
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Vrt mestne vile ter eno- in dvodružinske hiše že sto let izpolnjuje dve bistveni
funkciji; pomeni kakovostno zasebno zeleno bivalno okolje na svežem zraku,
obenem pa omogoča osnovno samooskrbo s sadjem in zelenjavo. Velik vrt je v
mestu, kjer so parcele drage, gostota stavb pa velika, tudi statusni simbol in
porok za zasebnost. Lahko pa je tudi prostor skupnosti: zadružne vrstne hiše
na Langusovi so premogle velik skupen vrt, ki ni bil pregrajen z ograjami in
je tako pomenil enoten družabni, rekreativni in igralni prostor male soseske.
Danes so vrtovi vrstnih hiš podobno kot povsod drugod ograjeni in ločeni
vzdolž parcelnih meja. Tako kot naraščanje zanimanja za ponovno uvedbo
zadružne gradnje je tudi skupnostni vrt ena izmed prostorskih odlik, ki postaja
vse bolj zaželena. Tudi zato, ker je v času pandemije covida-19 (so)uporaba
vrta spet postala eden izmed določujočih elementov kakovostnega bivanja.
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Vrstne hiše na Kosarjevi ulici v Mariboru v šestdesetih letih dvajsetega stoletja. Hrani: MAO.
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Vrstne hiše Langusova

Stane Bernik: Novejša Slovenska arhitektura 58-68, Moderna galerija, str. 7 Foto: Janez Kališnik

Leto zgraditve: 1955-1957
Arhitektura: Marko Šlajmer s sodelavci: Bogdan Fink,
Miloš Lapajne, Jurij Jenšterle, Marjan Lešnik
Statika: Ivo Vodopivec
Naročnik: stanovanjska zadruga Progres,
stanovanjska zadruga Mirje
Število stanovanj/enoto: 12 vrstnih hiš / niz
Na zemljišču na Langusovi ulici, ki ga je zaposlenim
za gradnjo odstopila Univerza v Ljubljani, je leta
1955 skupina arhitektov iz Društva arhitektov
Ljubljana v okviru zadrug Progres in Mirje
zgradila prva niza stanovanjskih vrstnih hiš. Ker
je bila kvadratura stanovanjskih enot omejena
z normativom, je tloris domiselno pomnožen
s pomočjo medetaž in s prečno orientiranim
dvoramnim stopniščem. V ožjem delu hiše so
organizirani vhodni vetrolov, zimski vrt, kopalnica
in delovni kabinet, v drugem nadstropju sta dve
otroški sobi. V širšem delu hiše je v polkleti garaža,
v visokem pritličju kuhinja z jedilnico in dnevno
sobo, v prvem nadstropju pa sta dve spalnici. Po
dve hiši si delita skupen nosilni zid, ki definira z
opeko naznačen vhod s predvrtom. Fasada niza hiš
je na ulično stran stroga, ometana in poenotena,
odprtine so prilagojene funkciji posameznih
prostorov, na vrtni strani pa je strukturirana le
kot konstrukcijski križ, v večini je zastekljena in se
odpira v zelenje.

Vrstne hiše na Langusovi med gradnjo leta 1957. Hrani MAO

Izoblikovala se je močna strokovna podpora, ki je utemeljevala uveljavitev organizirane
gradnje vrstnih hiš oziroma zgoščene nizke zazidave kot upravičene alternative
gradnji klasičnih sosesk, s Francetom Ivanškom na čelu.43 Ivanšek je v svoji karieri
opravil epohalno analitično raziskovalno delo, bil je eden od pobudnikov ustanovitve
revije Arhitekt, zaradi ostrih kritik gradbene politike pa je lahko svoja dognanja v
večini objavil (v samozaložbi) šele konec osemdesetih let. V reviji Arhitekt je Ivanšek
aprila 1960 objavil pregleden primerjalni članek o trinajstih izvedenih primerih
različnih vrstnih hiš po vsej Sloveniji, v katerem je podrobno utemeljil prednosti take
zazidave ter pomen neposrednega stika bivalnega in zunanjega prostora hiše. »Kadar
notranji bivalni prostor (dnevna soba) leži v neposredni povezavi z zunanjim bivalnim
prostorom, ga ta povezava optično povečuje. Isto prednost ima tudi kuhinja, ki je
povezana z jedilnim mestom na prostem. Zunanji prostor, pa naj bo še tako majhen,
rabi kot psihološko povečanje notranjega prostora, pa tudi kot mesto za sončenje,
telovadbo in druge vrste sprostitve in zaposlitve v prostem času.«44
Profesorji, arhitekti, umetniki in drugi so se v začetku petdesetih za potrebe rešitve
lastnega stanovanjskega problema organizirali v zadruge. »Medtem ko so pred
drugo svetovno vojno (stanovanjske zadruge*, op. p.) obstajale, so v socializmu
delovale le v obliki gradbenih zadrug; te so praviloma obstajale le v času zidave.
»Opravičene so bile plačevanja prometnega davka, kar je pomenilo, da so material
kupovale 20 % ceneje.«45 »Po dokončanju so stanovanjske enote prešle v zasebno
last posameznega zadružnika, zadruga pa je prenehala obstajati.«46 Zadružno
organizacijo je dovoljevala ustava, saj je šlo za kolektivno organizirane skupnosti z
dobrimi pogoji poslovanja, ki so delovale zunaj samoupravnega sistema, ki ga je v
celoti financiral občinski sklad. »Opravičene so bile plačevanja prometnega davka,
kar je pomenilo, da so material kupovale 20 % ceneje.«47 Imele so tudi dostop do
ugodnejših zemljišč, ki jih je zagotovila občina. Ker so bili arhitekti prvih realizacij
takih vrstnih hiš v večini tudi investitorji, so do podrobnosti izpilili funkcionalno in
oblikovno zasnovo objektov, ki imajo odlično osvetljene bivalne prostore in prostoren
zunanji prostor. »Zadružniki so želeli na lastni koži uveljaviti nova načela, zbrati
izkušnje, ki bi bile podlaga za nadaljno široko organizacijo stanovanjske gradnje in
obenem na najbolj prepričljiv način propagirati napredne ideje.«48
Skupina mladih asistentov, članov Društva arhitektov Ljubljana (DAL), je kot ena prvih
zadrug po vojni na Langusovi ulici v Ljubljani zgradila skupino vrstnih hiš. Člani zadrug
Progres in Mirje (Marko Šlajmer, Bogdan Fink, Marjan Lešnik, Jurij Jenšterle, Niko Kralj,
Edvard Ravnikar idr.) so z izredno racionalno zasnovo vsaki individualni hiši uspeli
zagotoviti velik pripadajoč vrt. Posebej zanimivo je, da so bili v začetku vrtovi med
vrstnimi hišami brez ograj; na njih pa so se skupaj igrali otroci stanovalcev.49 Zasnova
je bila premišljena, vsaka od hiš pa je bila ob predaji lastniku opremljena do četrte
gradbene faze. Elemente predlagane (po meri izdelane) tipske opreme hiš je lahko
vsak prilagodil svojim finančnim zmožnostim. Poleg zgraditve lastnega stanovanja
so z eksperimentalnim pristopom skušali dokazati, da je vrstna hiša najprimernejši
model aplikacije za zadružno gradnjo (predvsem v primerjavi z v tem času malodane
stihijsko individualno gradnjo).

Načrt zasaditve skupnega vrta vrstnih hiš zadruge Progres. Osebni arhiv
Monike Fink Serša

43	Maruša Zorec v knjigi o Otonu Jugovcu opozarja tudi na ključno vlogo Edvarda Ravnikarja, ki je na fakulteti preizkušal
modele medetažne gradnje enodružinskih hiš, in na njegov članek Naša gradnja stanovanj in njena sodobna
problematika, Arhitekt 9.14, 1952.
44	France Ivanšek, Vrstne hiše v Sloveniji (Poskus analize nekaterih tlorisnih vprašanj). Arhitekt, št. 12–13, Ljubljana, 1954,
str. 38.
45	Marta Rendla, Stanovanjska gradnja v Sloveniji v času socializma: enodružinske hiše v primerjavi z družbeno usmerjeno
večstanovanjsko blokovsko zazidavo, Zgodovinski časopis št. 74, Ljubljana, 2020, str. 136.
46	Srna Mandič, Maša Filipovič Hrast et al., Alternative socialnemu stanovanju. Urbani izziv, letnik 26, številka 1, 2016, str. 8.
47	Marta Rendla, Stanovanjska gradnja v Sloveniji v času socializma: enodružinske hiše v primerjavi z družbeno usmerjeno
večstanovanjsko blokovsko zazidavo, Zgodovinski časopis št. 74, Ljubljana, 2020, str. 136.
48	Maruša Zorec, Oton Jugovec, arhitekt, 1921–1987, Piranesi 11/12, 2. izdaja, Ljubljana, 2018, str. 52.
49	Odraščanje v eni od vrstnih hiš na Langusovi podrobneje opisuje hči Nika Kralja. Veronika Iglič Kralj, Poklon življenjski
radosti: Ob 100-letnici Nika Kralja, samozaložba, Ljubljana, str. 54.
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Po kakovosti izstopajo vrstne hiše na Kosarjevi ulici v Mariboru (zazidalni načrt 1955),
ki so jih na številki 47 kot lastne hiše projektirali Vlado Emeršič, Borut Pečenko in
Milka Mirnik, na številkah 49–55 pa Branko in Ivan Kocmut ter Bogo Unger. Po Vurnikovi
koloniji je šlo za prvi primer gradnje v nizu v Mariboru. Tudi pri tej zadružni gradnji so
bili vrtovi hiš posameznega sklopa povezani v velik parkovno urejen vrt, dostopen
vsem stanovalcem. Kontekstu občutljivo prilagojene so tlorisno popolnoma sodobne
vrstne hiše Svetozarja Križaja v Vipavi (1960–1961), kjer je arhitekt z urbanistično
umestitvijo parafraziral borjač, s sodobnim oblikovanjem in sintakso tipičnih
elementov50 tradicionalne hiše na notranji fasadi pa se poklonil jeziku lokalne
arhitekture. Mihevčeve vrstne hiše v Piranu (1959) svojstveno rešujejo težavno lego
na zahtevnem hribovitem terenu, fasade s poudarjenimi rustikami pritličij pa se
nevsiljivo vključujejo v veduto kraja.

Zgibana streha kaže prerez hiše na zunanjosti. Oton Jugovec, vrstne hiše Park v Šiški, Ljubljana, 1956. Foto: Andraž Keršič

S problemom reševanja lastne stanovanjske stiske so se soočali tudi člani
stanovanjske zadruge Park, ki so na zemljišču v Zgornji Šiški leta 1956 zgradili vrstne
hiše v sestavu petnajstih dvojčkov po načrtih Otona Jugovca (zazidalni načrt Božidar
Gvardjančič). Zahtevno zemljišče ob robu pozidave obstoječega stanovanjskega
naselja ob otroškem vrtcu od prostornih vrtov vrstnih hiš zamejita dva niza med
seboj zamaknjenih stavb. Cestna fasada je polna ploskev s kompozicijo majhnih
odprtin, poudarjeno oblikovan je strešni venec, ki na fasadi pokaže prerez stavb in
oblikuje zgibano streho, značilno za Jugovčevo arhitekturo. Vrtno fasado z velikimi
okenskimi odprtinami plastično razgibajo lahki elementi balkonskih ograj, ki bivalni
prostor hiše približajo vrtu. Kot poseben eksperiment v lahki leseni montažni
konstrukciji je Ilija Arnautović leta 1959 zasnoval naselje pritličnih atrijskih vrstnih hiš
na Nade Ovčakove ulici.

50	Napušči z vidnimi planetami, ometane fasade in izrinjena stopnišča, ki komunicirajo z ulico in dvoriščem z drevesi.
51	Kristlov mali urbanizem skupine atrijskih hiš, ki jih od ostale gradnje ob Opekarski cesti vizualno loči uporaba vidne
opeke na zunanjščini, napove opečni zidec ob cesti, ki zraste v zidane ograje atrijev in stene hiš. Zunanje fasade
oblikujejo heterotopičen, umirjen in varen skupni zunanji prostor stanovalcev.
52	Martina Malešič, Delavsko stanovanjsko vprašanje v slovenski modernistični arhitekturi, Dialogi 9/14, 2014, str. 118.

Vrstne hise na Kosarjevi 49-52 v Mariboru, Branko Kocmut, Ivan Kocmut, Božo Unger. Foto: Janez Kališnik. Hrani: MAO.
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Vrstne hiše stanovanjskih zadrug so kot eksperimentalni objekti nastajale do poznih
šestdesetih let. Za pet umetnikov, združenih v zadrugo Likovnik (Bogdan Borčić,
Milan Butina, France Kokalj, Ivan Seljak - Čopič in Savo Sovre), je Ilija Arnautović leta
1962 v Podgori pri Šentvidu ustvaril vrstne hiše z ateljeji v nadstropju. Zamikanje
niza hiš, ki se s strmimi strešinami prislanjajo k Šentviškemu hribu, ustvarja intimne
ambiente posameznih atrijev. Streha pokriva velik enoten dvoetažni prostor, kjer
je na nosilec v nadstropju naslonjen atelje z velikim strešnim oknom, pod njim
pa je obojestransko osvetljen bivalni prostor s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo.
Omeniti velja še 14 atrijskih vrstnih hiš za Bežigradom, zgrajenih leta 1962 za
uslužbence časopisne hiše Delo. Savin Sever je v tlorisu dosegel izredno funkcionalen
izkoristek prostora, pri čemer se dnevni in nočni prostori harmonično povezujejo
s pripadajočim vrtom. Izredno bivalno kakovost dosegajo Kristlove atrijske hiše na
Borsetovi, zgrajene v zadrugi petih investitorjev. Posebej občutljiva sta skladnja
posameznih elementov in materialni izraz skupine hiš.51 Zanimiv poskus take gradnje
so hiše v nizu, ki jih je na Jelovškovi ulici v Trnovem za zadrugo Univerza leta 1965
oblikoval Stane Dolenc. Z možnostjo svobodnega razporejanja prostorov v treh
zamaknjenih etažah, osvetljenih z obeh strani, ter izbire konstrukcijskega principa
in materialov na fasadi se zasnova prilagaja različnim proračunom in življenjskemu
slogu stanovalcev. »Arhitekti so s svojimi načrti uspeli prodreti le redko in v manjših
zazidavah, predvsem po gospodarski reformi leta 1965, ko je stanovanjsko gradnjo
dokončno začelo usmerjati tržišče
in ne državna stanovanjska politika.
Edino večjo realizacijo teh uspehov
predstavlja naselje vrstnih in
atrijskih hiš Murgle v Ljubljani, ki sta
ga načrtovala arhitekta France in
Marta Ivanšek (1964−1982). Naselje
predstavlja največjo organizirano
gradnjo nizko-goste zazidave v
takšnem obsegu. Razloge za njegov
uspeh pa bi lahko iskali predvsem
v dejstvu, da je bilo zemljišče,
na katerem stoji, zaradi bližine
mestnega središča dragoceno,
France in Marta Ivanšek, maketa stanovanjskega naselja Murgle. Hrani: MAO.
a za visoko gradnjo zaradi slabše
kakovosti barjanskih tal neprimerno
/…/. Murgle niso bile zastavljene kot naselje premožnih meščanov, temveč kot
alternativa stanovanju v bloku.«52
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Pogled na Prule z novimi stanovanjskimi bloki z ulice na Grad, Ljubljana, 1960. Hrani: MAO.

z velikim številom novih stanovanj. »Neki ljudje so se začeli pripravljati, da tam
začnejo graditi nekaj drugega – vsaj stroji, ki so jih bili pripeljali in še ena žrtev
med sosednjimi hišami so zanesljivo pričali o tem.«54 Pešcu prilagojena soseska
je v središču ob novi Zvonarski dobila nov družbeni center s trgovino, dvorano in
ambulanto, v neposredni bližini je bil zgrajen nov vrtec,55 obstoječi osnovni šoli pa so
prizidali telovadnico in nov objekt.
Na Prulah je bilo poleg drugih stanovanjskih objektov na novo osnovano univerzitetno
stanovanjsko naselje za mlade asistente z družinami. Humana arhitektura, ki je
»brio« Kristlovega ustvarjanja, se je kljub radikalno nizkim stroškom gradnje kazala
v praktični zasnovi stanovanjskega bloka z minimalnimi stanovanji (1957). Vsi
elementi, od velikih francoskih oken (ki komunikacijo z zunanjostjo omogočajo tudi
najmlajšim, »plazivčkom«) do poceni vgradnega pohištva in posebne rešitve servisa
z umivalnico v garderobi, govorijo o visoki kakovosti bivanja. »Takratno slovensko
stanovanjsko načrtovanje se mi je zdelo v primerjavi s tistim v skandinavskih deželah
skrajno togo in nedomiselno. Menil sem, da je treba v naš prostor vnesti svežino
in tipologijo odprtega stanovanjskega tlorisa z bolj kulturno obravnavo predvsem
sklopa dnevno-bivalnega dela.«56 Preprosto telo stavbnega bloka razgiba dinamična
kompozicija oken, zračnikov in izrinjenih balkonov na podestih stopnišč. Kristl je z
Ravnikarjem sodeloval tudi pri načrtovanju stanovanjskih stolpičev univerzitetnega
naselja na Mirju.

Ivanšek, F. Enodružinska hiša: od prostostoječe hiše k nizki, zgoščeni zazidavi. Ljubljana: Ambient, 1988. str. 20.

Zgoščevanje
Kot še en model zagotavljanja potrebnega stanovanjskega fonda se je konec
petdesetih pojavilo zgoščevanje obstoječih mestnih predelov (Vrtača, Vodmat,
Kolezija v Ljubljani). Za ljubljanske Prule, ki jih je v začetku dvajsetega stoletja z
izjemo Karlovške ceste v večini oblikovala nižja zazidava z enodružinskimi vilami s
prostranimi vrtovi in sadovnjaki, je bil leta 1957 izdelan zazidalni načrt po principu
soseske.53 Na parcele nekdanjih vrtov hiš so bili vrinjeni dolgi stanovanjski bloki
53	Avtor zazidalnega načrta iz leta 1957 je bil Saša Sedlar.
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Občinski skladi za stanovanjsko gradnjo, ki so nastali iz obveznega prispevka iz
bruto dohodka zaposlenih delavcev, so se prvič pojavili v sredini petdesetih let.
Najprej so znašali 10 %, od leta 1960 pa 4 %.57 S tem je bil osnovan fond za povečano
gradnjo novih družbenih stanovanj. Tudi v šestdesetih se je intenzivna gradnja
družbenih stanovanj nadaljevala v obliki sosesk, dela so izvajala državna podjetja, v
Ljubljani npr. Obnova ali Gradis. »V letu 1960 je prišlo tudi do stanovanjske reforme, ki
je preložila stanovanjsko gradnjo iz domene javnega naročanja na pleča gradbenih
podjetij, ki so bila sedaj v vlogi naročnika, investitorja in izvajalca.«58
54	Jože Hudeček, Ulice mojega predmestja, Karantanija, Ljubljana, 2000, str. 203.
55	Arhitektka vrtca (Vrtec Pod Gradom, enota Prule), ki je bil zgrajen leta 1963, je Rotija (Tija) Badjura.
56	Stanko Kristl, v: Vesna Teržan: Arhitektura je umetnost prostora, Mladina 16, 21. 4. 2011, https://www.mladina.si/53856/
arhitektura-je-umetnost-prostora/.
57	Marta Rendla, Stanovanjska gradnja v Sloveniji v času socializma: enodružinske hiše v primerjavi z družbeno usmerjeno
večstanovanjsko blokovsko zazidavo, Zgodovinski časopis št. 74, Ljubljana, 2020, str. 130.
58	Gregor Škratek, Blokovne stanovanjske soseske v Mariboru: morfološki, funkcijski in socialno-geografski oris,
doktorska disertacija, 2018, str. 154.
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Montažni sistemi in velike soseske
Po rušilnem potresu v Skopju leta 1963 zakon za večnadstropne stavbe ni več
dovoljeval opečne nosilne gradnje. Kot odgovor so inženirji ponudili uporabo
inovativnih montažnih konstrukcijskih sistemov, s katerimi je bilo mogoče hitro in
ceneje zagotoviti nabor različnih stanovanjskih tipologij. Sistem Jugomont, ki ga je
statik Ervin Prelog potresno še izboljšal, temelji na modulu širine 60 cm in kombinira
nosilne elemente (težka montaža) in nenosilne elemente prefabriciranih sten (lahka
montaža) s prefabriciranimi stopnišči. Arhitekt Ilija Arnautović ga je v Ljubljani prvič
uporabil pri širitvi Savskega naselja leta 1965 – za gradnjo nizkih karejskih blokov v
zelenju, kasneje pa še v Novih Jaršah in v Stožicah. Na Radvanju v Mariboru so leta 1965
po tem sistemu zgradili gosto pozidano sosesko s 15 globokimi bloki, razporejenimi
v nize in polkareje. V soseski je bilo ob zgraditvi 1216 stanovanjskih enot za 3770
prebivalcev. »Na vsakega prebivalca je imela soseska ob izgradnji 6,3 m2 zelenih
površin.«59 Za razliko od ljubljanskih so bile zaradi lege mesta mariborske soseske
zgrajene v predmestjih, »projektivni ateljeji gradbenih podjetij in Zavod za urbanizem
(so oblikovali, op. p.) stereotipne stanovanjske soseske, kot so naselje Jugomont ob
Betnavski cesti, S-21 ob Cesti proletarskih brigad, Greenwich-jug na Pobežju, S-36 na
Teznem itd.60; izjema je soseska Greenwich na Taboru, ki jo oblikuje nabor različnih
tipologij, od stolpov in stolpičev do bumeranga in metuljčkov. Soseska z velikim
družbenim središčem in vrtcem je bila zgrajena za delavce tovarn na Melju. Blok
Metuljček (1955) arhitekta Rudija Zupana z značilnim tlorisom dveh stanovanjskih
kril, povezanih z zunanjimi dostopnimi ganki in osrednjim stopniščem, ki ločuje dve
trikotni notranji dvorišči, je presežek v oblikovanju socialne gradnje. Projekt je naročila
Mariborska tekstilna tovarna – MTT. Kljub ekonomični gradnji uporaba rahlih opečnih
mrež na fasadi gankov, predvsem pa premišljena zasnova zunanjega zelenega
prostora oblikujeta interaktiven in stanovalcem prijazen objekt.61

Ilija Arnautovič, bloki Jugomont v Savskem naselju. Stane Bernik, Novejša slovenska arhitektura 58-68, Moderna galerija, Ljubljana, 1968, str. 11.

Gradnja z betonom in optimizacija industrije sta omogočili hitro in preprostejšo gradnjo
velikih sosesk. Izvedba betonov z velikodimenzijskimi opaži in mizami je omogočila
večje dimenzije razponov in globoke tlorise, a je bilo v stanovanju zaradi konstrukcijske
zasnove nemogoče spreminjati razporeditev prostorov. Soseske prve faze so s
premišljenim urbanizmom s pestro tipološko strukturo in dovršenimi tlorisi stanovanj,
predvsem pa z zelo velikimi odprtimi javnimi prostori omogočale zelo kakovostno
bivanje. Velike soseske, ki jih je ob mestne vpadnice strateško umeščal Generalni
urbanistični plan Ljubljane62 (ki je nastal na podlagi več študij63), naj bi uravnoteženo
usmerjale razvoj in širitev zgodovinskega jedra mesta. Nove soseske gravitirajo k
obstoječim zelenim sistemom (Grad, Golovec, Rožnik, Šišenski hrib), poimenujejo pa jih
smeri oz. mestni predeli.

59	Prav tam.
60	Jelka Pirkovič Kocbek, Socialna stanovanjska gradnja v Mariboru, Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, 31,
1983, str. 202.
61	Zupan je v biroju Komunaprojekt blok zasnoval kot 24 enosobnih in 28 dvosobnih stanovanj v štirih nadstropjih,
dostopnih z zunanjih gankov. Stanovanja se na ganke odpirajo s servisi in kuhinjo, dnevni bivalni prostori pa so
orientirani v zelenje. Podobno organizirano gradnjo z zunanjimi dostopnimi hodniki je v Ljubljani na Vošnjakovi ulici
zasnoval Miloš Lapajne, na Črtomirovi ulici pa Ilija Arnautović.
62 »Prvi povojni urbanistični načrt Ljubljane – generalni plan urbanističnega razvoja – je bil izdelan leta 1965, ob
dvajsetletnici osvoboditve Ljubljane izpod nacistične okupacije. Okrajšano mu pravimo GUP 66, ker je bil sprejet leto
pozneje po javni razpravi. /.../ Organizator izdelave generalnega plana je bil arhitekt Marko Šlajmer, tedaj direktor
ljubljanskega urbanističnega zavoda. O prihodnosti Ljubljane kot cilju urbanističnega plana smo tedaj zapisali:
Ljubljani ustreza le perspektiva, ki ima za smoter poln profil središča narodno-državne skupnosti, združen s
profilom sodobnega mesta, ki vsebuje vse elemente razvite materialne osnove, mestne infrastrukture in družbene
nadgradnje.« Marjan Tepina, Prostor in čas urbanizma in Ljubljane urbane. Ob stoletnici urbanizma 1895–1995,
Enotnost, Ljubljana, 1995, str. 161–162.
63	Kot izhodišče za GUP 66 je služil Urbanistični program Ljubljane (Sedlar, Gvardjančič, 1957), ki ga je MLO Ljubljana naročil
že leta 1954. Kot v svoji knjigi še navaja Tepina, se je Ljubljana kot edino od mest nekdanjih republik odločila za razvoj
mesta na podlagi zgodovinsko nastalega središča, medtem ko so druge prestolnice dobivale nova satelitska mesta
(Novi Beograd, Novi Zagreb).
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Rudi Zupan, Blok Metuljček. Zbornik ob petnajstletnici delovanja, Komunaprojekt Maribor, 1968. Hrani: MAO.
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»Soseska je osnovni element organizacije
mesta, ki teritorialno ustreza
družbenopolitični enoti stanovanjske
oziroma pozneje krajevne skupnosti.«64
Ljubljana se je namreč s 6500 ha in 87.000
prebivalcev, kolikor jih je imela leta 1939,
do leta 1961 povečala že na 13.500 ha
in 164.000 prebivalcev.65 Zgoščevanje
gostote poseljenosti posameznega
okraja je ustvarjalo značilne silhuete
novih sosesk. Gospodarska reforma
leta 1965 in resolucija o stanovanjskem
gospodarstvu pa sta pomenili začetek
gradnje za trg.
Oglasna brošura za stanovanja v Šišenski soseski 6, zasebni arhiv.

Edvard Ravnikar, Ferantov vrt, blok A., v Stane Bernik, Novejša slovenska arhitektura 58-68, Moderna galerija, Ljubljana, 1968, str. 55.

Ob Celovški je bila med prvimi (1965–1972)
zgrajena Šišenska soseska 6 (SŠ-6) za
10.000 stanovalcev, delo arhitektov
Ilije Arnautovića in Aleksandra Peršina,
urbanistična zasnova je delo Janeza
Vovka in Aleša Šarca. Več tipologij
ustvarja raščeno morfologijo soseske
s poudarjenimi stolpnicami ob Celovški
cesti in s podkvami, linijami in zavoji
nižjih stanovanjskih stavb v notranjosti
soseske, ki obdajajo veliko osrednjo
zeleno površino z otroškimi igrišči.
V središču soseske sta vrtec in šola
s telovadnico, ki od stanovanj nista
oddaljena več kot 600 m, poti pešcev
Gradnja soseske ŠS-8, težkomontaža. Gradbeni vestnik 22 / 5-6,
pa so dosledno ločene od poti vozil.
Ljubljana, 1973, naslovnica.
Soseska Slepi Janez (SŠ-8, 1972–1973)
je prva slovenska izvedba arhitekta Ilije Arnautovića v velikopanelni težkomontažni
betonski gradnji.66
Kot alternativo soseskam v zelenju je na lokaciji nekdanjega foruma rimske Emone
v strogem središču Ljubljane Edvard Ravnikar med letoma 1966 in 1975 zasnoval
skoraj karejsko zazidavo soseske Ferantov vrt. Skupina stanovanjskih blokov z javnimi
programi v pritličju in ozkimi, globokimi, dvostransko orientiranimi stanovanji oblikuje
»stanovanjski hrib velikega merila«,67 ki se kontekstualno pripne na obstoječo
zazidavo s konca 19. stoletja. Fasadni plašč iz zgibanega trboveljskega klinkerja
v kombinaciji s prefabriciranimi betonskimi elementi oblikuje plemenit nagovor
tradicije in zgodovine mestnega prostora. Javni prostor se prek ožjih prehodov
razširja v osrednji atrij nekdanjega foruma in v situacionistični maniri oblikuje
diapazon ambientov, ki ustvarjajo nove povezave za pešca. Podoben pristop »celjenja«
mestnega središča in sledi bombardiranj je v Mariboru ubrala Magda Kocmut.

Večji stanovanjski kompleks
ob Prežihovi in Gosposvetski
cesti (1966) zaključuje karejsko
pozidavo, dnevni prostori
stanovanj se odpirajo na ulico,
nočni pa na parkovno urejeno
dvorišče z otroškim igriščem.
Izrazito kontekstualno vogal
obstoječega kareja z zamikom
zgornje etaže zaključuje
tudi blok ob Kersnikovi ulici v
Mariboru (Borut Pečenko, Vlado
Emeršič, 1963).
Tipologija terasastih blokov,
ki jih je za ljubljansko sosesko
Koseze (1968–1978) razvil
arhitekt Viktor Pust, posnema
bivanje v vrstni hiši.68 Globoka
stanovanja z velikimi terasami
so med nadstropji zamaknjena
v značilen ziguratast prerez.
Nizi terasastih blokov s
1600 stanovanji oblikujejo
Magda Kocmut, blok ob Gosposvetski in Prežihovi, prehod na dvorišče bloka.
brutalistično krajino s peš
Maribor, 1966. Arhiv Maje Kocmut.
ulicami in osrednjo avenijo z
javnimi programi, ves promet je
umaknjen v kletno etažo z garažami. Vse družbene funkcije, šola, vrtec in trgovina,
so ob robu naselja. Soseska je bila grajena v času naftne krize, ki je pomembno
vplivala na zasnovo – tako z vidika konstrukcije kot z vidika gradbene fizike. Konec
tankih enoslojnih fasadnih open in razvoj novih, večslojnih in izoliranih prefabrikatov
sta bistveno spremenila tehnologijo gradnje in likovni nagovor stanovanjskih stavb.

64	Janez Berdajs, Generalni plan urbanističnega razvoja Ljubljane, osnutek za javno razpravo, Ljubljana, Mestni svet,
1965, str. 90.
65 Jože Kavčič, Kratka zgodovina modernih urbanističnih načrtov Ljubljane, Urbani izziv, posebna izdaja, Ljubljana, 2011, str. 9.
66	Ilija Arnautović med slovenskimi arhitekti izstopa tako po količini izvedenih stanovanjskih zgradb kot po izredno
inovativnem sistemskem načrtovanju, ki je temeljilo na poetiki detajla. Že od diplome dalje se je posvečal problematiki
reševanja organizirane stanovanjske gradnje, njegove zasnove pa kažejo, da je vlogo arhitekta dojemal izrazito
socialno. Vodil je biro Obnova, kjer se je skupaj z drugimi avtorji zavzemal za industrializacijo gradbeništva in razvoj
prefabricirane gradnje. Med inovativnimi sistemi izstopa uporaba lahke montaže (tudi iz penjenega betona), sistema
Žeželj (blok Televizorke), velikopanelnih sistemov težke montaže (SŠ8) in velikodimenzijskih prefabrikatov (BS3). Glej: Ilija
Arnautović, Andrej Mercina, Arhitekt Ilija Arnautović : socializem v slovenski arhitekturi, Viharnik, Ljubljana, 2006.
67 Stane Bernik, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, Mestna galerija, Ljubljana, 2004, str. 358.

68	Najradikalnejša izpeljava razmišljanj o tipologiji vrstne hiše je projekt EVH100 (Etažna vrstna hiša 100) Savina Severja
iz leta 1982, kjer je arhitekt predlagal gradnjo stanovanjskih stolpnic, ki jih sestavljajo vrstne hiše oziroma dupleksi
z velikimi dvovišinskimi terasami. Projekt je predpostavil alternativo blokovski gradnji, »stanovanjsko aglomeracijo,
kjer bi bila razlika med individualno hišo in kolektivnim stanovanjem zmanjšana na minimum«, kot je leta 2004 zapisal
Matevž Čelik (http://trajekt.org/arhiv/?id=151&tid=3).
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Selo

Nove Fužine

Leto zgraditve: 1965–1969
Arhitektura: Oton Jugovec
Urbanizem: Mirko Mrva
Število stanovanj na enoto: stolpnica: 64, nizki blok: 18

Leto zgraditve: 1981–1987
Arhitektura: Vladimir Brezar, Tomaž Lavrič, Janez Gorišek, Marija Šenk, Aleš Guček
Urbanizem: Boris Novak, Stanko Štor, Darja Horvic
Naročnik: Samoupravna stanovanjska skupnost občine Ljubljana Moste - Polje
Število stanovanj/enoto: 4.518 stanovanj (leta 1991 2.165 družbenih in 2.353 lastniških)

Sosesko Selo na zahtevni ozki lokaciji med Kajuhovo in Zaloško
cesto ter sotočjem Ljubljanice in Gruberjevega prekopa
odlikujeta dobra urbanistična zasnova in občutljiv arhitekturni
izraz. Nizek blok ob vpadnici zunanje prostore soseske orientira
v zelenje ob reki, vertikali stolpnic pa oblikujeta poudarek proti
središču mesta. Arhitekt je s konstrukcijsko zasnovo križa, ki na
fasadi jasno definira nosilne in nošene elemente, zasnoval mrežo
(6 x 6 m), znotraj katere je umeščenih 4 do 8 fleksibilnih stanovanj
na nadstropje. Stolpnice z osrednjim komunikacijskim jedrom
osvetljuje svetlobnik, stanovanja so od komunikacij ločena z
notranjim hodnikom. Konstrukcijski modul in zasnova inštalacij
(mogoč je poljuben razvod pod znižano ploščo) dopuščata
fleksibilno ureditev stanovanjske površine. Pritlična etaža je
transparentna in skupne prostore stanovalcev odpira navzven.
Nizki blok ob Zaloški je izrazito horizontalen in rahlo privzdignjen
od tal. Ob cesti je fasada zaprta, členjena je s svetlobnimi pasovi
komunikacij, južna fasada pa se z velikimi horizontalnimi okni in
ložami odpira proti reki.

Prerez stolpnice s svetlobnikom nad stopniščem.
Osebni arhiv Maruše Zorec.

Perspektiva osrednjega odprtega prostora med bloki. Predstavitveni katalog zazidalnega načrta MS 4, 5, UIRS, 1978; MAO. Zazidalni načrt MS 4, 5,
UIRS, 1978; MAO.

Tloris tipične etaže stanovanjske stolpnice
s fleksibilno zasnovo stanovanj. Osebni arhiv
Maruše Zorec.

Soseska je umeščena med Zaloško cesto in Ljubljanico. Fotografija: Janez Kališnik.
Osebni arhiv Maruše Zorec.

Tipična etaža nizkega bloka, ki javni prostor
soseske zameji od prometnice. Osebni arhiv

mMVTSHFi 4HC8Fio

Maruše Zorec.

Gradbeni vestnik, 16/10,

Odprt zeleni prostor soseske je umeščen ob pas visoke vegetacije ob Ljubljanici.

Ljubljana, oktober 1967

Fotografija: Janez Kališnik; Osebni arhiv Maruše Zorec.

Pri zasnovi projekta za 4500 stanovanj je samoupravna
stanovanjska skupnost Ljubljana Moste- Polje sodelovala z LUZ
(Ljubljanskim urbanističnim zavodom) in IMOS-om. Prvi načrti
iz leta 1976 so predvidevali zasnovo stanovanjskih objektov z
vsemi pripadajočimi družbenimi funkcijami (šola, vrtec, srednja
šola, center starejših in dom krajevne skupnosti) ter navezavo
na obstoječe vedute in fužinski grad, pomembni pa sta bili tudi
precejšnja regulacija Zaloške ceste in njena korekcija v novo
prometnico. Nizki stanovanjski bloki (P + 3) na obodu soseske
tvorijo stik z obstoječim tkivom, visoki bloki (P + 8, P + 12) pa
skupaj z javnimi programi definirajo tri trge v središču soseske.
Faktor zazidanosti soseske je 0,14, v njej pa je tudi kar 2,52 m2
otroških igrišč na prebivalca.
Tlorisi stanovanj se pahljačasto nizajo okrog centralnega
vertikalnega stopnišča z dvigali. Stanovanja so v prvem tipu bloka
razporejena enostransko, ob osrednjem hodniku, v drugem pa so
globoka in obojestransko orientirana. Sosesko sestavlja več tipov
stanovanj: od samskih sob in garsonjer do trisobnih atrijskih
pritličnih stanovanj in dupleks stanovanj z ateljeji v najvišjih
etažah. Vsa stanovanja imajo ložo ali balkon. Tehnika gradnje s
tunelskimi opaži je omogočila hitro izvedbo pravilnih mrežnih
struktur plošč, sten, lož in balkonov.

Stanovanjsko naselje Fužine MS4, 5, katalog
fleksibilnih stanovanj po sistemu POP, 1987, MAO

Tipologije stanovanjske gradnje, Predstavitveni katalog zazidalnega načrta MS 4, 5, UIRS, 1978; MAO.
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MEGASOSESKE
Štepanjsko naselje (MS2, MS3) je ljubljanski Imos v začetku sedemdesetih gradil kot
demonstracijsko gradbišče 3200 stanovanj z vsemi spremljajočimi javnimi objekti.
Naselje, ki leži med Golovcem in Ljubljanico, je poimenovano po bližnji Štepanji vasi in
je najgosteje naseljeno območje v Sloveniji. Na kvadratnem kilometru tu živi 11.000
prebivalcev (na kvadratnem kilometru ozemlja Slovenije povprečno živita 102
prebivalca).69 Soseske, grajene med letoma 1972 in 1985, so bile velike megasoseske
za več kot 10.000 prebivalcev.70 Po zmagi projekta na natečaju leta 1966 je bila
zgrajena soseska Ruski car (BS7), ki je bila prva v vrsti izrazito humanističnih
urbanističnih zasnov (skupaj so jih ustvarili arhitekti Marjan Bežan, Vladimir Braco
Mušič in Nives Starc), ki so izpostavljale koncept peš ulice kot osnovnega gradnika
soseske in so svoj vrh dosegle v projektu Split III. »Ulici v BS7 sta dvignjeni nad nivo
voznega parterja in oblikujeta varen peš prostor za stanovalce. Ob izgradnji je
(soseska, op. p.) ponudila pestro paleto različnih stanovanj, od ravnih in terasastih
blokov do loftov in atrijskih hišic.«71 Poseben poudarek je bil namenjen navezavi na
lokacijo, kakovostnemu odprtemu zelenemu prostoru, urbani opremi, dostopnosti
in barvni skali. Soseska BS3 (1971–1981) pomeni ustvarjalni vrh v stanovanjskem
opusu Ilije Arnautovića. Urbanistična zasnova Mitje Jernejca in Vesne Ferluga gradi
izrazito longitudinalno zasnovo nizkega dela soseske z nizi štirinadstropnih blokov in
bogatim zelenim javnim prostorom trgov, igrišč in parka, ki ga poudarjata dve skupini
stolpnic (»svinčnikov« – »raket«) z visoko gostoto poselitve.
Iz tega obdobja je tudi kolosalna soseska Planina v Kranju za 16.000 prebivalcev,
ki je bila v treh fazah zgrajena med letoma 1970 in 1987, po sprejetju Generalnega
urbanističnega programa občine Kranj (V. B. Mušič, 1968). Soseska Planina nadaljuje
niz med drugo svetovno vojno zgrajenih stavb za delovodje kranjskih podjetij. Z več
grozdi stavb ob peš ulicah so Marjan Bežan, Nives Starc in Vladimir Braco Mušič mesto
v treh fazah razširili v smeri proti Hrastju.

Humanistična zasnova soseske BS7 se navezuje na obstoječe vedute. Hrani: MAO.

Sprememba zakona o združenem delu leta 1976 in uvedba novega dogovornega
sistema družbenega načrtovanja, ki je uveljavila samoupravno dogovarjanje med
podjetji, nista delovali. Posledični dvig cen gradbenih surovin je konec sedemdesetih
povzročil hitro višanje inflacije, nizki realni osebni dohodki, visok delež zaposlenih
v industriji, neenakosti v gospodarski razvitosti posameznih republik in slabo
gospodarjenje pa so nato privedli do hiperinflacije. Slovenija je kot najrazvitejša
jugoslovanska republika in s tem največja vplačnica sredi osemdesetih izstopila
iz sklada za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in avtonomnih pokrajin. S tem sta bila povezana tudi množično priseljevanje in
organizirana gradnja novih stanovanj.
Zaradi čim boljšega izkoristka in spremembe iz družbene v pretežno tržno
naravnano stanovanjsko gradnjo se je v novih naseljih pojavila izrazita težnja po
gradnji izredno visokih stanovanjskih blokov. Problem take gradnje sta bili izredno
velika gostota stanovalcev na komunikacijsko jedro in močna vizualna identiteta
novih silhuet, ki so zahtevale tudi urbanistične posege in uvedbo novih prometnic.

69	Urška Rus, Najgosteje naseljeno je Štepanjsko naselje, Dnevnik, 11. 7. 2017, https://www.dnevnik.si/1042777814 (dostop
9. 10. 2021).
70	V Ljubljani sta imela pri projektiranju sosesk odločilno vlogo UIRS (Urbanistični inštitut Republike Slovenije, v tem
obdobju ga je vodil Vladimir Braco Mušič) in LUZ (Ljubljanski urbanistični zavod, ustanovljen leta 1960, sprva ga je
vodil Marko Šlajmer, kasneje pa Vido Vavken in Mitja Jernejec). Večina arhitektov, ki so se ukvarjali z urbanizmom in
načrtovanjem sosesk, je od šestdesetih do sredine sedemdesetih vsaj v začetku delovala v okviru urbanističnega
inštituta (Marjan Bežan, Mitja Jernejec, Braco Mušič, Nives Starc, Marija Vovk), nekatere pa so neposredno angažirala
gradbena podjetja (Vladimir Brezar, Viktor Pust).
71	Matevž Čelik, Modernistične soseske v Ljubljani, ur. Špela Vidmar, Ljubljana: MAO, 2015.

Smučanje v BS7. Ljubljana, 22. januar 1980. Foto: Dragan Arrigler, hrani: MNZS.
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Štepanjsko naselje

Planina
Leto zgraditve: 1970-87
Arhitektura: Marjan Bežan, Nives Starc, Vladimir Braco Mušič
Urbanizem: Vladimir Braco Mušič
Naročnik: Občina Kranj
Število prebivalcev: 16 000
Obsežna soseska Planina v Kranju, načrtovana
za 16.000 prebivalcev, je bila zgrajena med
letoma 1970 in 1987, po sprejetju Generalnega
urbanističnega programa občine Kranj (V. B. Mušič,
1968), v treh fazah. Obstoječe stanovanjske bloke
iz časa nemške okupacije je nova intervencija
nadgradila v eno največjih sosesk v Sloveniji.
Skupina arhitektov je bivalno kakovost dosegla z
majhno gostoto poselitve in obilico odprtih zelenih
prostorov. Pomembno je bilo tudi vključevanje
številnih javnih programov in družbenih stavb.
»Venec gora zahteva poseben sistem vizur pri novi
zazidavi. Odrejena je primerna smer stanovanjskih
ulic v smeri severovzhod–jugozahod, tako da so
posamezni ulični kompleksi zamaknjeni.« V soseski
Planina prebiva kar četrtina vseh prebivalcev
Kranja. »Soseska Planina ni bila zasnovana kot
spalno naselje, temveč kot samozadostno naselje,
ki naj bi stanovalcem nudilo vse potrebno za
udobno življenje (trgovine, zdravstvene ustanove,
športne površine, šole, vrtce, kinodvorane in druge
družbene vsebine). Prostorsko je razdeljena na
tri enote, ki naj bi delovale kot celota. Planina I
kot vzgojno-izobraževalno središče, Planina II
kot zdravstveno, kulturno in družabno središče,
Planina III pa kot športno in trgovsko središče.«

Štepanjsko naselje in odprt zeleni prostor soseske ob Ljubljanici tik po izgradnji 1985, A6-009-068, ZAL

Leto zgraditve:1973 - 1985
Arhitekt: Vladimir Brezar, Janez Goriek, Tatjana Nemec in Marija Šenk
Urbanizem: Justin Bevk, Mirko Mrva
Naročnik: IMOS Ljubljana
Število stanovanj: 3200
Štepanjsko naselje (MS2, MS3) je ljubljanski IMOS v začetku
sedemdesetih gradil kot demonstracijsko gradbišče 3.200 stanovanj
z vsemi spremljajočimi javnimi objekti. Naselje, ki leži med Golovcem
in Ljubljanico, je poimenovano po bližnji Štepanji vasi in je najgosteje
naseljeno območje v Sloveniji. Skupina stolpnic ob obronkih Golovca
stanovanja na višini odpira proti zelenim pobočjem. Ob stolpnicah
je družbeno središče s trgovinami, storitvenimi dejavnostmi in
družbenim centrom. Ker naselje preči Litijska cesta, je pod njo
pravokotno speljana glavna os naselja, Jakčeva ulica, ki je namenjena
izključno pešcem in teče do osnovne šole. Sosesko ob robovih
napajajo dovozne ceste. Na drugi strani Litijske ceste, ob Ljubljanici,
je nižja zazidava izvedena kot sestav stolpičev, vrstnih hiš in nizkih
blokov (P + 5) v obliki črke U z velikimi parkovno urejenimi atriji. Vsak
od polkarejev ima v vogalu podhod v skupen zelen atrij, na katerega
se odpirajo dnevni prostori stanovanj. Arhitekt je v naselju zasnoval
nabor dovršenih stanovanjskih tlorisov in pri tem uporabil napredno
tehnologijo gradnje s tunelskimi opaži. Ta je v času inflacije omogočila
izredno hitro in ugodno izvedbo stanovanj v pravilnih konstrukcijskih
rastrih s poenotenimi razponi (3,6 m) za vse prostore.

Tipični tlorisi stanovanj v Štepanjskem naselju,
Pravilnik o stanovanjski gradnji, 1981, str.

Prehod v zeleni atrij med bloki, Štepanjsko
naselje. Ljubljana, 29. junij 1978. Foto: Miško
Kranjec, hrani: Muzej novejše zgodovine
Slovenije.
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Nova soseska, umeščena med Ljubljanico in pobočje Golovca je ime prevzela po bližnji Štepanji
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vasi z baročno cerkvijo sv. Štefana. Hrani ZAL (A6-009-066)
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Sosesko je podjetje IMOS zgradilo kot demonstracijsko gradbišče 3200 stanovanj. Hrani ZAL

Gradbeni vestnik, 23/4, Ljubljana, april 1974

Otroci med igro, Planina, 1980. Fotografija: F. Perdan. Hrani Gorenjski muzej

(A6-009-064)
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Naselje Planina, 1988. Fotografija: Drago Holynski.
Hrani Gorenjski muzej

BALKONI
Balkoni so bili v preteklih stoletjih komunikacijski in gospodinjski servis
stanovanj na dvoriščni strani. V dvajsetem stoletju pa so postajali vedno
večji in vedno bolj zaželen del stanovanja tudi iz higienskih razlogov in kot
nadomestilo za vrt. Že modernistična arhitektura obdobja med obema
vojnama je balkon razumela kot izboljšavo bivalnega in zdravstvenega
standarda, po drugi svetovni vojni pa so balkoni in lože postali nujen sestavni
del skoraj vseh stanovanj. Danes je balkon bolj ali manj samoumeven del
stanovanja, podaljšek bivalnega prostora na svežem zraku, pogosto pa
tudi edina (in sporna) priložnost za širjenje bivalne površine stanovanj z
zasteklitvami in zazidavami. Epidemija covida-19 je razkrila, kako bistvenega
pomena so balkoni za bivalno kakovost, še posebej v obdobju daljše izolacije
v stanovanjih (ki ni nujno samo posledica epidemioloških ukrepov, ampak
tudi bolezni, starosti in psihičnega stanja posameznikov). Velik bivalni balkon
kot zunanji podaljšek bivalnih prostorov z možnostjo osnovne samooskrbe bo
tudi zato postajal vse bolj pomemben sestavni del stanovanj.
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Šišenska soseska 6 v šestdesetih letih 20. stoletja, hrani: ZAL
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Vladimir Braco Mušič je o novi soseski S-23 (Maribor jug) z močnim vertikalnim
poudarkom v intervjuju za Večer izjavil: »Na visoke gradnje se bo pač treba navaditi
– še zlasti, ker je lepši pogled na Pohorje, kolikor višje stanuješ.«72 Na trgu so cene
močno nihale, eden najbolj znanih primerov podražitve stanovanj med gradnjo je bil
VS1 v Ljubljani. Trnovski bloki (P + 7), ki sta jih leta 1980 načrtovala Aleksander Peršin
in Dušan Gorjup, so popolnoma spremenili značaj tega zgodovinskega dela Ljubljane.
Soseska, zgrajena v bližini obstoječe osnovne šole, vrtca in cerkve, je razdeljena v dva
sklopa. Urbanistična zasnova Aleksandra Peršina in Romana Remsa je del soseske
ob Riharjevi cesti s pritličnim javnim programom, ki ga je napajal družbeni center
onkraj ceste ob obstoječi stanovanjski zazidavi (Dušan Gorjup), s trgovino, poslovno
stolpnico, banko in pošto (Aleksander Peršin), ločila od dela ob živahni Eipprovi ulici,
ki je ločevanje poti pešcev in vozil reševal prek prereza. Pritličje med linijami blokov je
bilo izkoriščeno za garaže, javni prostor pa so definirale velike ploščadi, dvignjene nad
garaže, ki so oblikovale odprte trge z otroškimi igrišči. Stanovanja so se med gradnjo
zaradi usklajevanj različnih odborov in sprememb investicijskih izračunov podražila za
skoraj četrtino glede na predvideno ceno, izvedba pa se je tudi močno zavlekla.
Zadnja prava megasoseska velikih dimenzij je bila soseska MS 4, 5, Fužine. Kljub
izrazito dolgoročnemu in premišljenemu načrtovanju se je v soseskah največjega
merila zaradi velikih dimenzij začel pojavljati problem organizacije poti pešcev in
vozil. Postopna rast življenjskega standarda je presegla vsa pričakovanja glede
predvidenega voznega parka soseske. Veliko število povoznih površin, ki kratijo
prostor pešca, bolj in bolj sega v drobovje javnega prostora posamezne soseske.
»Jasno je, koliko naporov je bilo vloženih v oblikovanje raznolikega prostora soseske
brez uporabe okrasnih ali historičnih prijemov, ‘ulic’ ali ‘hiš’. Prav skrajnost nasprotja
glede na bogastvo mestnega jedra je tisto, kar ustvarja napetost. Ko je v neposredni
bližini nekaj tako dragocenega in posebnega, bi bilo težko verjetno, da naselje ne bi
delovalo pusto in nenavdušujoče /…/; tako ne deluje kot samostojen prostor, ampak
kot spalno naselje drugega prostora.«73
Če sta (kritizirano) poenotenje in standardizacija konstrukcijskih in zaključnih
gradbenih elementov pri veliki organizirani stanovanjski gradnji ustvarjala do
določene mere uniformiran videz, pa je (tudi) privatizacija družbenih stanovanj
dala polet neslutenemu številu izraznih potencialov posameznih lastnikov. Ker je
organizirano gradnjo družbenih stanovanj določalo to, da je gradila tako prostore
za potrebe posameznika kot prostor za vse – predpostavka, ki jo osmišlja nabor
mogočih tipologij in domiselnih rešitev – je v zadnjih izdihljajih samoupravnih
skupnosti za seboj pustila trdno osnovan stanovanjski fond nove samostojne
države. Kakovost stanovanjskih tlorisov, razvoja avtorskih konstrukcijskih sistemov
in humanističnih zasnov slovensko organizirano stanovanjsko gradnjo iz obdobja po
drugi svetovni vojni polnovredno postavlja ob bok sočasni evropski produkciji.

72	Gregor Škratek, Blokovne stanovanjske soseske v Mariboru: morfološki, funkcijski in socialno-geografski oris,
doktorska disertacija, 2018, str. 200.
73 Owen Hatherley, Landscapes of Communism, Penguin Books, London, 2016, str. 117, prevod Andraž Keršič.
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Fužine, Ljubljana, 1981. Foto: Dragan Arrigler, hrani: MNZS.

1945–1991
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Povzetek 1945–1991

Summary 1945–1991

Po drugi svetovni vojni je stanovanjsko vprašanje postalo ena najpomembnejših
nalog vzpostavljanja instrumenta nove države. Vojna škoda in množično priseljevanje
v mesta sta še stopnjevala predvojni primanjkljaj stanovanj. Razmere so bile izredno
skromne, stanovanje pa je bilo v prvem obdobju po vojni tudi politična dobrina.
Plansko gospodarstvo, udarniško delo ter s prvim valom nacionalizacije zasežena
stanovanja in podjetja so bila osnova za prve programe organizirane stanovanjske
gradnje. V začetku je večina prebivalcev sobivala v stanovanjih, kjer je domovalo po
več gospodinjstev. Težnje k industrializaciji države po ruskem vzoru so oblikovale
nova mesta z namestitvenimi zmogljivostmi za zaposlene. Prvi primeri protososesk so
povzemali načela ciamovskega urbanizma, tlorisi stanovanj pa so bili še vedno podobni
predvojnim. Država je velik poudarek namenjala industrializaciji in tipizaciji gradbenih
elementov za montažno gradnjo iz domačih surovin. Sprva je bila organizirana gradnja
stanovanj tipološko uniformna in siromašna.

After the Second World War, providing housing becomes one of the most important
tasks in establishing the instrument of the new state. The pre-war housing shortage
is further exacerbated by war damage and mass migration to cities. In the extremely
modest circumstances of the first post-war period, housing is also a politicaly
distributed commodity. Planned economy and labour brigades, as well as apartments,
houses and businesses confiscated in the first wave of nationalisation provide
a framework for the first programmes of organised housing construction. In the
beginning, people cohabit in multi-household dwellings. Following the Russian model,
the country’s pursuit of industrialisation creates new towns with accommodation for
employees. The first examples of proto neighbourhoods incorporate the principles
of the CIAM urbanism, while apartment layouts still resemble those of the pre-war
period. The country places great emphasis on industrialisation and the typification of
prefabricated building elements made from domestic raw materials. The initial set-up
of housing construction is typologically uniform and impoverished.

Čeprav je bila pomembna predvsem ekonomska vzdržnost novogradenj, so arhitekti
svojo vlogo razumeli izredno socialno in so oblikovali sodobne humanistične zasnove
po skandinavskih zgledih. Ker državi ni uspelo zagotoviti predvidenega števila
stanovanj z organizirano gradnjo, je z ugodnimi posojili spodbujala stihijsko zasebno
gradnjo enodružinskih hiš. Ostre kritike in napori stroke so v zgodnjih petdesetih
kot vzor organizirane gradnje predlagali model soseske po švedskih vzorih. Prvič
se je pojavila zgoščena stanovanjska gradnja v višino, izpostavljali pa so na ta način
pridobljen odprt javni prostor in varen prostor za pešca. Nove vertikale so kot glasnik
nove dobe spreminjale značilne silhuete mestnih jeder, prvič so se pojavile hibridne
večstanovanjske stavbe z javnimi programi. Z dobrim urbanističnim načrtovanjem
podprta gradnja je predlagala navezavo na obstoječe zelene sisteme, zgoščevanje
mest in njihovo raščeno širjenje. Pomembno je bilo tudi pionirsko teoretsko in
raziskovalno delo skupine, zbrane v krogu revije Arhitekt. Dobro arhitekturo in dosežke
domačih inženirjev in oblikovalcev je široki javnosti predstavila razstava Stanovanje
za naše razmere. Kot alternativa soseskam in blokom se je izoblikoval živahen razmah
zadružne gradnje, ki je zagovarjala prednosti nizke zgoščene zazidave in bivanja v
zelenju. Vilne četrti so prevrednotile novogradnje, ki so po drugem valu nacionalizacije
zgoščevale dele mest.

Although the economic sustainability of new buildings is of paramount importance,
architects understand their role as being highly social and produce contemporary
humanist designs based on Scandinavian role models. As the state is unable to provide
the planned number of housing units by way of organised construction, it promotes
the uncontrolled private construction of single-family houses through favourable
loans. In the early 1950s, following harsh criticism and the efforts of the profession,
the Swedish-style neighbourhood model is proposed as a model for organised
housing construction. Dense, high-rise housing construction appears for the first time,
highlighting the public open space and safe pedestrian areas obtained as a result of
this. New verticals herald a new era, changing the characteristic silhouettes of town
centres, and hybrid apartment buildings with public programmes appear for the first
time. Based on good urban planning, the housing development proposes to interact
with existing green systems, town densification and the urban sprawl. The pioneering
theoretical and research work of professionals working under the auspices of
the Arhitekt magazine is also important. The exhibition Housing for our conditions
promotes good architecture and presents the achievements of local engineers and
designers to the general public. As an alternative to neighbourhoods and apartment
buildings, a vibrant growth of cooperative housing construction appears, advocating
the benefits of low-density development and living in green spaces. Villa districts
serve as the basis to re-evaluate new constructions leading to the densification of
parts of towns after the second wave of nationalisation.

Politiko gradnje je odločilno spremenil skopski potres leta 1963. Projektiva se je
usmerila v razvoj številnih montažnih konstrukcijskih sistemov, ki so zagotavljali
ekonomično in izredno hitro gradnjo. Tudi tu gre zasluge za humane, fleksibilne in
bivalno pestre rešitve pripisati arhitektom. Soseske so postale središča občin oziroma
mestnih predelov. Gradnja stanovanj je temeljila na drznih urbanističnih okvirih, ki
so izpostavljali javni prostor kot osnovno skupno dobrino. Stanovanjska gradnja
se je odprla za trg. Gradnja je postopoma kulminirala v velikih megasoseskah za 10
000 prebivalcev. Tipološka pestrost rešitev sega od zgoščene nizke zazidave do
brutalističnih terasastih blokov in stanovanjskih stolpnic. Postopoma se je uveljavljal
pomen ulice kot osrednjega gradnika javnega prostora. Zadnje velike soseske so na
robovih mest zagotovile zadostno število stanovanj za migrante, ki so se množično
priseljevali zaradi preteče inflacije in skorajšnjega razpada skupne države. Arhitektura
organizirane stanovanjske gradnje v obdobju socialistične republike Slovenije pomeni
tipološko pester nabor humanističnih arhitekturnih rešitev, ki so postale zdrava
osnova za stanovanjski fond samostojne države.
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The 1963 Skopje earthquake brings a decisive change in the housing construction
policy. The planning and design activities focus on the development of a wide range of
prefabricated construction systems to enable large-scale, economical, and extremely
fast construction. Here again, the architects are to be credited with humane, flexible,
and liveable solutions. Neighbourhoods become the hubs of communities or urban
areas. Housing construction is based on bold urban frameworks that emphasise
public space as a basic common good. Housing construction market is opened
up. Construction gradually culminates in large mega-neighbourhoods for 10,000
inhabitants. The typological diversity of solutions ranges from dense low-rise housing
to brutalist terraced apartment blocks and residential towers. The importance of the
street as the central building block of public space is gradually being established. The
last large neighbourhoods on the outskirts of towns provide sufficient housing for
the migrants arriving en masse in the wake of the looming inflation and the imminent
break-up of the common state. The architecture of organised housing during the
period of the Socialist Republic of Slovenia represents a typologically varied set of
humanist architectural solutions that become a sound basis for the housing stock of
the independent state.
1945–1991
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SKUPNI ZELENI PROSTORI
Bistveni element velikih modernističnih sosesk so razsežne parkovne in
rekreativne površine med stanovanjskimi objekti. Zelenice niso zasnovane
samo kot prazen, nepozidan prostor, potreben za osončenje in prijetne
poglede iz stanovanj, ampak tudi kot ključna družbena infrastruktura
soseske. Sprehajalne poti, otroška igrišča, tlakovane površine, športna igrišča
in parkovne zasaditve skrbijo za osrednjo družabno hrbtenico skupnosti
soseske. Z naraščanjem motoriziranega prometa, ki ga gradnja garažnih hiš
ni dohajala, pa so velik del nekdanjih parkovnih površin zavzela parkirišča; to
je problem, ki sta ga privatizacija skupnih funkcionalnih površin v soseskah
in nepremišljeno zgoščevanje funkcij z gradnjo novih objektov na nekdanjih
nepozidanih površinah v zadnjem desetletju še zaostrila.

Ona dela od petih do enih in potem je itak skoz
doma. Radovan pride okoli treh, stanovanje je pa
tako malo, da tudi če se zapreš v svojo sobo, nisi
sam. Slišiš teve, mikser, telefon, ko se Radovan
dere, ko da se brez telefona pogovarja, pa sto
drugih stvari. Če nič drugega, slišiš, kaj se kakšna
budala dere pred blokom.
Goran Vojnović: Čefurji raus, Študentska založba,
Ljubljana 2008
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Štepanjsko naselje. Ljubljana, 9. junij 1979. Foto: Miško Kranjec, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

99

Vladimir Braco Mušič, Marjan Bežan, Nives Starc, soseska BS7 - Bratovševa ploščad v gradnji. Hrani MAO

Vsa razpoložljiva sredstva poskušamo usmeriti
v gradnjo novih stanovanj, z javno najemno
službo aktivirati tista, ki so potencialno prazna,
hkrati pa razvojno spodbujamo zasebne
investitorje h gradnji stanovanj za prodajo
in tržni najem. Zdi se mi, da se z vsemi temi
instrumenti bivalna kultura v Sloveniji dviguje.
Najmanj, kar pričakujem - ne glede na to, ali je
politika leva ali desna - pa je, da bodo določene
finančne vire zagotavljali tudi v ta namen.
To prenese vsak proračun!
Črtomir Remec, revija Outsider, št. 26, 2021

kritiki

Danes arhitekturni
gledajo arhitekturni izraz teh hiš.
V bistvu pa je arhitekturni izraz
posledica procesa in ne izhodišče.
Sledili smo socialnim vsebinam, ki se
v soseski lahko razvijejo, in načinu,
kako vzpostaviti socialno življenje.
Smo uspeli? Prebivalci bolj vedo.
Vasa J. Perović, AB 203-204, 2015

Sušenje perila na ljubljanskem gradu, februar 1961. Foto: Marjan Ciglič,
hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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Fotografija: Miran Kambič

Edo Mihevc, naselje Semedela, Koper, april 1980. Foto: Dragan Arrigler, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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Šišenska soseska 6. Prizor iz nedokončane TV nadaljevanke Vodnik po Ljubljani, Jože Pogačnik, 1970-1971, v Devet krogov, Majda Širca, RTVSLO, 2019
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Ivanšek, France, Vrstne hiše v Sloveniji: (poskus analize
nekaterih tlorisnih vprašanj). Arhitekt, l. 9, 1960, št. 3, str. 37

Slovenska osemdeseta leta dvajsetega stoletja so bila zaznamovana z družbenimi
vrenji, preporodom civilne družbe in oblikovanjem zahtev po sodobni, pluralni in proti
Evropi odprti družbi, obenem pa tudi s hudo gospodarsko krizo, inflacijo in zlomom
krhkega ravnotežja med republikami in narodi socialistične Jugoslavije. Država, ki je
vse do naftne krize v sedemdesetih politično in gospodarsko razmeroma dobro lovila
ravnotežje med dvema globalnima ideološkima blokoma in ki je poleg ambicioznega
projekta modernizacije na vseh področjih oblikovala tudi velikopotezno svetovno
politiko tretjega bloka, se v novem, vedno bolj neoliberalnem globalnem redu ni več
znašla. Posojila z Zahoda so pogojevala vedno bolj tržna razmerja, gospodarstvo
je stagniralo, po Titovi smrti pa sta se začela razraščati nacionalizem in šovinizem,
ki sta hitro razgrajevala politične in družbene vezi avnojske Jugoslavije ter v letih
1991 in 1992 privedla do vojne kataklizme, v kateri je država razpadla. Vse to je
bistveno prispevalo k pojavu radikalnih sprememb na področju stanovanjske
preskrbe prebivalstva. Slovenija, ki sta jo od ostale države ločevala razmeroma
visoka kohezivnost prebivalstva in višji gospodarski standard, se je tudi v obdobju
osamosvajanja uspešno izognila večjim vojnim spopadom, ni pa ušla hudim
strukturnim pretresom, ki so bili povezani z negotovimi mednarodnimi razmerami,
politično in gospodarsko osamosvojitvijo, vzpostavitvijo lastne valute, predvsem
pa preoblikovanjem gospodarskega sistema v tržno gospodarstvo. To je zahtevalo
velike in hitro izvedene strukturne spremembe, do katerih je prišlo sočasno z
osamosvojitvijo.
Nova ustava in druge zakonodajne spremembe so radikalno spremenile razmerje
med državno, družbeno in zasebno lastnino ter redefinirale pravico oziroma
možnosti za dostop do stanovanja. Na področju stanovanjske politike je jeseni leta
1991 nova pravila igre uvedel Stanovanjski zakon, ki je tudi formalno prekinil s prej
veljavnim sistemom stanovanjske preskrbe in omogočil lastninjenje družbenih
stanovanj. Stanovanjski zakon je skupaj z istočasnim procesom denacionalizacije
(zakon iz leta 1991) in protiustavnim izbrisom približno 25.000 posameznikov iz
registra stalnih prebivalcev povsem premešal možnosti in pravice prebivalcev do
stanovanja. Vzporedno s procesom privatizacije podjetij, katere del je bil izpeljan s t.
i. certifikati, do katerih so bili upravičeni vsi državljani, je potekala tudi privatizacija
družbenega stanovanjskega fonda, ki je nekdanjim imetnikom stanovanjske
pravice omogočala zelo ugoden odkup stanovanjske enote. Likvidacija družbene
lastnine je bila podlaga za nova, kapitalistična razmerja, ki so se razširila ne samo na
gospodarstvo, ampak tudi na sistem preskrbe z nepremičninami – iz njega je po letu
1991 izvzet le majhen fond socialnih oziroma subvencioniranih javnih stanovanj za
socialno najšibkejše. Obenem pa je odprodaja družbenega premoženja pomenila tudi
dragocen vir finančnih sredstev, predvsem deviz, za mednarodno marginalizirano in
obubožano novonastalo državo v krču gospodarske krize. Ta se je sredi devetdesetih
sicer počasi umaknila hitri gospodarski rasti, mednarodni položaj novonastale
države pa se je po letu 1992 začel utrjevati.
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36. člen (nedotakljivost stanovanja)

Stanovanje je nedotakljivo.
Nihče ne sme brez odločbe sodišča proti volji
stanovalca vstopiti v tuje stanovanje ali v druge
tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati.
67. člen (lastnina)

Zakon določa način pridobivanja in uživanja
lastnine tako, da je zagotovljena njena
gospodarska, socialna in ekološka funkcija.
69. člen (razlastitev)

Lastninska pravica na nepremičnini se lahko v
javno korist odvzame ali omeji proti nadomestilu
v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih
določa zakon.
72. člen (zdravo življenjsko okolje)

Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do
zdravega življenjskega okolja.
78. člen (primerno stanovanje)

Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko
pridobijo primerno stanovanje.
Ustava Republike Slovenije, 1991

Razmeroma hiter prehod iz turbulentnih let osamosvojitve in gospodarske krize pa
v devetdesetih letih ni bil izkoriščen za ambicioznejše posege na področje javne
preskrbe prebivalstva s stanovanji. Stanovanjska gradnja je od leta 1991 v veliki
meri prepuščena zasebni pobudi, pa še to samo v obliki prodaje novih stanovanj
na trgu.1 Dva javna stanovanjska sklada sta še posebej od preloma tisočletja
naprej znotraj svojih organizacijskih in finančnih okvirov gradila nova stanovanja
v sicer bistveno manjšem obsegu od gradnje družbenih stanovanj pred letom
1991, vendar sta z institutom javnega arhitekturnega natečaja in nekaj posluha za
eksperiment omogočala vsaj določeno mero preizkušanja različnih modelov bivanja
za spremenjene prostorske in družbene razmere. Brez aktivnosti Stanovanjskega
sklada RS in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (JSS MOL)
pa bi bil kakršenkoli pregled stanovanjske arhitekture v samostojni Republiki
Sloveniji omejen na samo zelo majhno število kakovostnih individualnih hiš in
nekaj primerov nadstandardne, pogosto tudi luksuzne večstanovanjske gradnje.
Velika večina stanovanj, zgrajenih po osamosvojitvi, namreč pomeni neambiciozno
reprodukcijo zastarelih tipologij, tehnologij in tlorisnih dispozicij, poleg tega pa je
očiten tudi upad standardov skupnih, še posebej zunanjih in ozelenjenih površin.
Ker se to v ničemer ne sklada niti s kakovostjo in številom arhitekturnih ustvarjalk
in ustvarjalcev niti z ekonomskimi zmožnostmi države, ki so tako v relativnem kot
tudi v absolutnem smislu višje kot kadarkoli v zgodovini slovenske družbe, je treba
pojasnilo iskati drugje – predvsem v radikalni preureditvi razmer v sistemu preskrbe
z nepremičninami po letu 1991.

Tranzicija v družbo lastnikov stanovanj
Bivati v lastnem stanovanju oziroma hiši je v Republiki Sloveniji eden izmed osrednjih
osebnih idealov. Prevladujoče lastništvo stanovanja na eni strani, na drugi pa
skromne možnosti za kakršnekoli druge načine reševanja stanovanjskega problema,
kot so na primer dolgoročni najem in stanovanjske zadruge, so lastno nepremičnino
iz ideala spremenili tudi v skorajda neizogiben pogoj individualne svobode in
ekonomske avtonomije. Kljub temu – ali pa morda ravno zato – pa stanovanjske
razmere že od osamosvojitve naprej pomenijo razvojni in strukturni problem, ki se v
obdobju po mednarodni ekonomski krizi in izkušnji pandemije covida-19 v letih 2020
in 2021 samo še zaostruje. Dostopna študentska soba, ugoden najem stanovanja,
prijave na razpise stanovanjskih skladov, možnost pridobitve kredita za nakup lastne
nepremičnine, lastništvo hiše z vrtom, nadgradnja bivalnega standarda z vikendom
na obali – to so, glede na različna izhodišča ljudi, ki jih izrekajo, utopični, možni ali
pa samoumevni koraki na slovenski nepremičninski lestvici po letu 1991. Vsaka
dilema posebej in vse skupaj nakazujejo bistvene ekonomske, kulturne, prostorskoarhitekturne, statusne in simbolne spremembe v razumevanju stanovanja in bivanja
v samostojni državi in kapitalizmu.
Povprečna Slovenka in Slovenec sta lastnika nepremičnine, v kateri živita. Slednja
postaja vedno bolj zaželen cilj tistih, ki je še nimajo. Vendar pa pri tem dejstvu ne gre
za kakšno zgodovinsko utemeljeno značilnost ali pa celo za specifično nacionalno
mentaliteto, kot je včasih slišati, ampak za rezultat razmeroma nedavnih in radikalnih
sprememb na področju preskrbe s stanovanji.

1	Med obema svetovnima vojnama pri nas najbolj priljubljeni investicijski model zasebnih vlagateljev v stanovanja,
večstanovanjske najemniške hiše z zanesljivim, a razmeroma nizkim donosom, se po restavraciji kapitalizma ni vrnil.
Namesto tega se je politična in ekonomska tranzicija izkazala za primerno gojišče novega investicijskega modela,
gradnje stanovanj za takojšnjo prodajo, dokler ni ta model z razmeroma visokimi donosi in kratkoročnim investicijskim
ciklom popolnoma prevladal.
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Stanovanjska razmerja v letu 1993
Stanovanjski status
lastnik stanovanja ali hiše

87,2 %

najemnik v stanovanju pravne osebe

8,8 %

najemnik v zasebnem stanovanju

3,4 %

podnajemnik v stanovanju najemnika

0,5 %

Vir: Anketa o potrošnji gospodinjstev, Ljubljana: Statistični urad RS, 1993

Da bi lahko razumeli in osmislili tektonske premike, ki so se zgodili na področjih
organiziranega načrtovanja, projektiranja in gradnje javnih stanovanj po letu 1991,
je treba spremembe na področjih stanovanjske strategije, urbanizma, arhitekture
in bivanjskih idealov nujno razumeti kot bistveni sestavni del širše ekonomske,
družbene in prostorske reorientacije države. Pomembno pa je razumeti tudi, da
spremembe na področju stanovanjske politike niso bile samo posledica političnega
in ekonomskega preloma, ampak so bile v mnogih pogledih tudi ključno orodje
za spremembo mentalitete in prioritet posameznikov, potrebno za učinkovit
prehod iz socialistične v kapitalistično družbo, iz vsaj nominalno socialističnega
kolektiva občank in občanov v družbo individualističnih in avtonomnih, predvsem
s tržnimi gibanji povezanih kapitalističnih posameznikov. Stanovanje je poleg
osnovne prostorske bivalne celice skozi zakonodajne in tržne ukrepe postalo tudi
dobrina na trgu, s ceno, ki se spreminja glede na ponudbo in povpraševanje. V
obdobju tranzicije se je preobrazilo iz družbenega premoženja, do katerega ima
posameznik stanovanjsko pravico, v zasebno lastnino in s tem tudi v naložbo, ki
se ji vrednost na trgu spreminja. Stanovanje je tako za večino prebivalstva, ki ga je
imelo že prej v svoji lasti ali pa ga je v last pridobilo s Stanovanjskim zakonom, poleg
prebivališča postalo tudi največja kapitalska naložba. Na ravni posameznika sta bila
ključna simbolna (za dobršen del prebivalstva pa tudi zelo oprijemljiva) elementa
slovenske tranzicije iz socialistične v kapitalistično družbo odkup stanovanja in
svobodno razpolaganje z majhnim deležem nekdanjega družbenega gospodarskega
premoženja – certifikati. Lastno stanovanje in certifikati so bili osnovna elementa
vstopa posameznika v nova gospodarska in družbena pravila igre. S stanovanjem
in certifikati so makroekonomske in družbene spremembe segle dobesedno v vsak
dom. Obenem pa se je dom spremenil v eno izmed osrednjih orodij sodelovanja pri
novih tržnih razmerjih. Preureditev uporabnih in lastninskih razmerij do doma je leta
1991 oblikovala osnovne značilnosti slovenske družbe, ki so segle krepko onkraj
prostorskih, infrastrukturnih in bivalnih sprememb, v vse pore življenja.
Leta 1991 so bili z novim stanovanjskim zakonom in z ustanovitvijo Stanovanjskega
sklada RS v grobem že določeni novi okviri javne preskrbe s stanovanji. Nova
ustava, ki je bila sprejeta ob koncu istega leta, je namesto vrste členov, ki so v
stari ustavi Socialistične republike Slovenije iz leta 1974 urejali okvire družbene
preskrbe s stanovanji, ključne spremembe na stanovanjskem področju eksplicitno
naglasila s samo enim, 78. členom: »Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko
pridobijo primerno stanovanje.«2 Nezavezujoči člen o primernem stanovanju je na
področju preskrbe s stanovanji razvezal prejšnja razmerja med državo, družbo in
posameznikom, obenem pa za nazaj vzpostavil deklarativno krovno podlago za
razmere, ki jih je nekaj prej s sprejetjem novega stanovanjskega zakona sprejel
zakonodajalec. Stanovanjski zakon je uporabnikom družbenih stanovanj omogočil
2	Ustava Republike Slovenije, odlok št. 001-02/89-2/75. Ljubljana, 23. decembra 1991.
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zelo ugodne pogoje lastninjenja in razmeroma preprosto in poceni preobrazbo
stanovanjske pravice v zasebno lastništvo, s tem pa tudi dokončno preobrazbo
slovenske družbe v družbo, temelječo na lastniškem stanovanju. Po drugi strani
pa je zakon z načinom lastninjenja vzpostavil geografsko in generacijsko izrazito
neenake možnosti pri dostopu do stanovanj. Možnosti odkupa niso imeli stanovalci
v družbenih stanovanjih, ki so bila v postopku denacionalizacije. Stanovanja so
bila točkovana po kompleksnem sistemu, ki je upošteval pavšalni popust, določen
na povprečju preteklih vplačilih vzajemnostnega stanovanjskega dodatka vseh
zaposlenih delavcev v času socializma,3 ni pa upošteval zelo različnega stanja
in lokacij, s tem pa zelo različne tržne vrednosti nepremičnin. Dodatni popusti
so bili upoštevani tudi pri enkratnem plačilu kupnine, kar je omogočalo odkupe
s 60-odstotnim popustom na tržno že tako podcenjeno vrednost stanovanj.
Preobrazba stanovanj v premoženje, ki mu vrednost določa trg, se je torej odvila
na izrazito netržen način, od katerega so imeli največjo korist predvsem nekdanji
uživalci stanovanjske pravice na zaželenih lokacijah v mestnih središčih in turističnih
krajih, ki so pravico do odkupa tudi najbolj množično izkoristili in s tem v nekaj letih
od odkupa svoje premoženje ponekod povečali tudi za deset- do dvanajstkrat.4
Na manj zaželenih lokacijah je bil dobiček seveda bistveno manjši, prebivalstvo
pa pogosto tudi ni bilo dovolj likvidno za enkratni odkup. »Stanovanjski zakon je
ne samo razkril, temveč tudi poglobil regionalne razlike v Sloveniji,« je že eno leto
po sprejetju zakona zapisal dr. Tine Stanovnik in dodal, da stanovanjski zakon »ni
rešil problema družbenega stanovanjskega fonda, temveč je le (»zelo poslovno«)
omogočil odprodajo najboljšega dela tega fonda po cenah, ki so bile veliko nižje od
tržnih«.5 Skupaj je bilo po stanovanjskem zakonu od 19. oktobra 1991 do 19. oktobra
1993 prodanih 139.087 občinskih, univerzitetnih, vojaških in vladnih stanovanj ter
stanovanj podjetij, kar je pomenilo 64,37 % vseh družbenih stanovanj. Neprodana
so ostala predvsem stanovanja na manj želenih lokacijah, stanovanja, ki so bila v
postopku denacionalizacije, in nepremičnine s prebivalci, ki niso imeli dovolj sredstev
za odkup. Poceni pridobitev nekdanjih družbenih stanovanj je imela za velik del
upravičencev ugoden kratkoročni učinek in je v turbulentnem tranzicijskem obdobju,
polnem gospodarskih negotovosti in ekonomskega prestrukturiranja, omilila
nevarnost obsežne stanovanjske krize. Po drugi strani pa je povzročila strukturna
neskladja, s katerimi se v veliki meri spopadamo še danes. Manjše število najemnikov
javnih stanovanj je imelo manjšo moč vzpostavljanja pritiska na odločevalce, da
bi zagotovili več novih javnih najemnih stanovanj z vsaj deloma regulirano ceno
najema; ta se je na trgu bistveno zvišala. Po drugi strani pa je bilo časovno okno
odkupa po stanovanjskem zakonu primer izrazito kampanjske in nesistemske rešitve
stanovanjskega problema ene generacije. V sledečih desetletjih se je pokazala
boleča posledica dejstva, da nima vsaka generacija možnosti, da bi svoj stanovanjski
problem rešila na tako ugoden način, kot so ga upravičenci okrog leta 1991. Že kmalu
po končanem lastninjenju stanovanj je postalo jasno, da bo dostop do primernih
stanovanj za mlade generacije bistveno težji. Delež mladih med 25. in 35. letom, ki
živijo pri starših, se je tako z 29,9 % leta 1984 že do leta 1994 dvignil na 40,9 %.6

3	Bogo Zupančič: (Stanovanjska) arhitektura v tržnih pogojih : denar, tržni pogoji in menedžment v arhitekturi :
doktorska disertacija (neobjavljeno), 2000, str. 181.
4	Prav tam, str. 184.
5	Tine Stanovnik, »Obletnica stanovanjskega zakona: kaj se je zgodilo in zakaj?«, IB revija, št. 6-7, 1992.
6	Srna Mandič: »Stanovanjski parametri kakovosti življenja in spremembe v zadnjem desetletju. Anketa Kvaliteta življenja
leta 1984 in 1994«, v: Ivan Svetlik: Kakovost življenja v Sloveniji, Ljubljana, FDV, 1996 .
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Tabela 1: Družbena in zasebna gradnja v letih 1981–1990 in 1991–19967
Leto

Družbena gradnja

Zasebna gradnja

Skupaj

1981

8.281

6.393

14.674

1982

7.105

6.140

13.245

1983

5.634

6.710

12.344

1984

4.910

6.702

11.612

1985

5.114

6.138

11.252

1986

4.887

8.050

12.937

1987

3.963

6.249

10.212

1988

3.684

6.115

9.799

1989

2.260

6.281

8.541

1990

2.246

5.513

7.759

povprečje 1981–1990

4.808

6.429

11.237

1991

1.332

4.586

5.918

1992

1.349

5.143

6.492

1993

794

7.131

7.925

1994

538

4.984

5.522

1995

661

5.051

5.715

1996

760

5.468

6.228

povprečje 1991–1996

905.6

5.393

6.300

Vir 1: Statistični letopis RS 1994, Ljubljana: Zavod RS za statistiko, 1994, str. 308
Vir 2: Statistični letopis RS 1998, Ljubljana: Zavod RS za statistiko, 1998, str. 341

Tranzicija je bila na stanovanjskem področju neugodna tudi v smislu streznitve
glede pretiranih in zavajajočih pričakovanj, da bo regulacijo preskrbe s stanovanji
učinkoviteje in ceneje kot država in javni sektor prevzel trg. Osemdeseta so bila
leta, ko je začelo število na novo zgrajenih družbenih stanovanj počasi padati; v
osamosvojitvenem obdobju je nato skoraj povsem uplahnilo in se v devetdesetih
ustalilo pod številko tisoč novih stanovanj (ki so jih gradile država in občine) na leto.
Upad je bil logična posledica pospešenega uvajanja tržnih zakonitosti v prehodu
v kapitalizem ter s tem povezanega zmanjševanja vloge državnih in družbenih
regulatornih mehanizmov na področju gospodarstva, socialne politike in preskrbe
s stanovanji. Manj pričakovana je druga polovica tabele, ki jasno kaže, da občutnega
manka družbenih stanovanj v obdobju tranzicije v nasprotju s pričakovanji ni
nadomestila zasebna gradnja za trg. Število stanovanj, ki jih je v tranzicijskem
obdobju zagotovil zasebni sektor, je ostajalo v glavnem konstantno oziroma se je
v primerjavi z osemdesetimi v devetdesetih še celo nekoliko zmanjšalo. Skupna
količina stanovanj javnega in zasebnega sektorja se je tako v tranzicijskem obdobju
neprestano zmanjševala. Pričakovanja, da bo zasebna pobuda ne le nadomestila,
temveč v skladu z nenehnimi potrebami celo presegla produkcijo stanovanj iz
prejšnjega obdobja, so se pokazala za zgrešena. Optimistične napovedi so se
opirale samo na idealistična pričakovanja, da je prosti trg optimalno in najbolj
racionalno orodje za zadovoljitev večine potreb, med njimi tudi stanovanjskih. Niso pa
upoštevale dejstva, da so tržna razmerja vzajemna: količina razpoložljivih stanovanj
vpliva na smiselnost novih investicij v nepremičninski trg, cena stanovanj in s tem
7	Bogo Zupančič: (Stanovanjska) arhitektura v tržnih pogojih, str. 178.
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dobiček pri novih investicijah pa se dvigata skupaj s stanovanjsko stisko. Tržni pogoji
preskrbe s stanovanji so kmalu vzpostavili pravila igre, kot jih poznajo v drugih
kapitalističnih državah, ki so se odpovedale intervencionizmu na stanovanjskem
področju: v urbanih centrih ter gospodarsko in turistično bolj zaželenih krajih
so se kmalu po letu 1991 cene nepremičnin začele gibati navzgor, drugje pa so
stagnirale ali celo padale. Preobsežna gradnja novih stanovanj, ki bi na trgu ponudila
presežek stanovanj in s tem padec cen nepremičnin, za zasebne investitorje
ne bi bila racionalna. Ker je lastninjenje družbenih stanovanj, »največji transfer
premoženja po letu 1945«,8 iz velikega dela državljanov ustvaril ne samo prebivalce,
ki imajo svoje stanovanje v lasti, ampak tudi investitorje, katerih premoženje je
neposredno odvisno od gibanja cen nepremičnin na trgu, se je s tem omilil tudi
pritisk na zakonodajalca in na državni intervencionizem na stanovanjskem področju.
Stanovanjska stiska je od leta 1991 naprej vedno stvar manjšine prebivalstva, ki je
poleg tega v veliki meri ekonomsko, geografsko in kulturno deprivilegirana. Preskrba
s stanovanji se je iz splošne družbene naloge in odgovornosti spremenila v socialni
transfer za najšibkejše sloje prebivalstva; vsi drugi, je bilo razumeti med vrsticami, si
bodo stanovanje slej ko prej kupili na trgu. Kot je leta 1995 zapisal arhitekt dr. Vladimir
Brezar, zahteva pridobitev stanovanja sedem do deset let najproduktivnejšega
obdobja v življenju povprečnega Slovenca.9 Zasebno stanovanje v Republiki Sloveniji
je po letu 1991 zaradi novih pravil igre postalo finančna, pa tudi statusna, psihološka
in čustvena investicija, pogosto celo hazarderska špekulacija posameznikov.
Bistveno bolj skromno število stanovanj, zgrajenih z javnimi sredstvi, pa je bilo v
spremenjenih razmerah razumljeno predvsem kot socialni transfer za najranljivejše
skupine prebivalstva. Med tema dvema skrajnostma, zasebnim stanovanjem kot
investicijo ter subvencioniranim in socialnim javnim stanovanjem, pa je obdobje
tranzicije ustvarilo pustinjo, iz katere so izginile skoraj vse v času socializma (pa tudi
v predvojnem času) pomembne oblike preskrbe na stanovanjskem področju, kot so
stanovanjske zadruge, kadrovska in službena stanovanja ter najemna stanovanja
z nadzorovano najemnino. Opustošenje na področju različnih tipologij in oblik
organizirane javne gradnje je v veliki meri prispevalo k zaostrovanju stanovanjske
krize, ki je kontinuirana značilnost slovenskega poosamosvojitvenega obdobja in
ki se leta 2021 zaradi pandemije, nizkih obrestnih mer in neenakega dostopa do
možnosti kreditiranja spet občutno zaostruje.

Stanovanjski skladi
Stanovanjski zakon, ki je določil pogoje odkupa družbenih stanovanj, je ustanovil
tudi nov javni servis za preskrbo s stanovanji: Stanovanjski sklad RS, katerega
osnovna sredstva so bila zagotovljena z 20-odstotnim deležem kupnin, pridobljenih
z odkupom družbenih stanovanj. Tudi ostala sredstva, zbrana s prodajo družbenih
stanovanj, so bila vsaj načeloma večinsko namenjena prihodnjemu reševanju
stanovanjske problematike. 10 % kupnin je prejel Slovenski odškodninski sklad,
70 % pa nekdanji lastniki stanovanj (podjetja, občine, SPIZ) – za reševanje
stanovanjskih problemov, vendar pa podatkov o tem, ali so zbrana sredstva dejansko
uporabili za ta namen ali ne, ni.10 Poleg Stanovanjskega sklada RS so bili tako
ustanovljeni še različni občinski in medobčinski skladi, ki naj bi v novih razmerah v
celoti prevzeli preskrbo z javnimi stanovanji.
Osrednji akter pri organizirani, z javnim denarjem zagotovljeni preskrbi stanovanj je
po osamosvojitvi Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. V prvem obdobju,
od ustanovitve do preloma tisočletja, je deloval predvsem kot nepremičninska banka.
8	Tine Stanovnik, »Obletnica stanovanjskega zakona: kaj se je zgodilo in zakaj?«, IB revija, št. 6-7, 1992.
9	Vladimir Brezar, »Stanovanjska gradnja v Sloveniji včeraj in danes«, Urbani izziv 28-29, 1995.
10	Bogo Zupančič: (Stanovanjska) arhitektura v tržnih pogojih, str. 189.
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»Rezultat ogromnega zanimanja
nekdanjih imetnikov stanovanjske
pravice [za odkup stanovanj po
letu 1991] je bil, da je danes velika
večina stanovanj v Sloveniji v zasebni
lasti in da posledice pomanjkanja
neprofitnih najemnih stanovanj
čutimo še danes. Vendar pa tudi
država v vsem obdobju po letu
1991 očitno ni posvečala dovolj
pozornosti gradnji novih stanovanj,
zlasti občine in občinski skladi se s
tem niso veliko ukvarjali.«
Anita Hočevar Frantar, vodja Sektorja za stanovanja, Ministrstvo
za okolje in prostor, 2021

Iz svojih sredstev je omogočal posojila fizičnim osebam, neprofitnim stanovanjskim
organizacijam in občinam. Umik velikih javnih akterjev iz sistema preskrbe s
stanovanji pa je povzročil kritike, da »ni možnosti za gradnjo novih stanovanj, nimamo
sistematičnega in zadostnega razvojnega programa, obenem pa zanemarjamo (kar
postaja vse bolj usodno) pravočasno pripravo na gradnjo in prenovo«.11 Z vzpostavitvijo
nacionalne stanovanjske varčevalne sheme leta 2000 se je vloga Stanovanjskega
sklada RS razširila – postal je tudi akter načrtovanja, gradnje, prodaje in oddaje lastnih
nepremičnin, s katerimi je tudi aktivno posegel v vedno bolj zaostrene stanovanjske
razmere pri tistih prebivalcih, ki niso imeli lastne nepremičnine. Od tega obdobja naprej
je Stanovanjski sklad RS vedno več snoval in gradil lastne projekte za prodajo (večinoma
pod posebnimi pogoji, vezanimi na nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo) in za
oddajo. V novem tisočletju so po skoraj petnajstletnem premoru z gradnjo večjih sosesk
z javnimi sredstvi spet začeli nastajati objekti in tudi nekatere kompleksnejše soseske, s
katerimi je javna ponudba stanovanj prvič segla na nezasedeno polje med skrajnostma
lastniških in socialnih najemnih stanovanj. Stopnjevanje aktivne vloge sklada se od
gradnje za trg v zadnjih letih vedno bolj preusmerja v gradnjo stanovanj za najem, kjer
nepremičnine in upravljanje ostajajo v domeni sklada, najemnine pa so stroškovne
in regulirane. Z v preteklih letih zaključenimi projekti in predvsem s kompleksi, ki so
načrtovani in v gradnji, bo sklad postal največji ponudnik prej na nepremičninskem
trgu popolnoma spregledanega segmenta: najemnih stanovanj z reguliranimi
najemninami. Investicija, pri kateri sklad ostaja dolgoročni lastnik nepremičnin,
obenem pa se zaradi uvedbe stroškovne najemnine (2021) ne proizvaja izguba, ima
tudi arhitekturne posledice. Zasnova stanovanj za prodajo na trgu je drugačna od
zasnove soseske, kjer investitor ostaja dolgoročni upravljavec stavb in stanovanj in kjer
je interes za ugodno in robustno vzdrževanje pogosto pomembnejši od višine začetne
investicije. Investitorska politika sklada ima zato tudi povsem neposredne prostorske,
infrastrukturne in arhitekturne posledice. Obenem pa se prvič po letu 1991 po korakih
oblikuje občuten fond najemnih stanovanj, ki bi lahko s povečanjem zanesljive in solidne
ponudbe posegel v vedno bolj porazne standarde najema in cene nakupa stanovanj
na pretežno nereguliranem prostem trgu. Gradnja za dolgoročni najem namesto
za prodajo na trgu pomeni tudi pomembne premike v investitorskem razumevanju
arhitekturne zasnove in izvedbe; te zahteve skupaj z vedno bolj poudarjenimi zahtevami
po čim manjšem ogljičnem odtisu in trajnostnih materialih narekujejo dolgoročno
vzdržno in varčno vzdrževalno politiko s čim nižjimi obratovalnimi stroški. Vse te
spremembe, vključno z dejstvom, da bodo stanovanja za obstoječe in nove najemnike
ostala vabljiva samo, če bodo tudi družbeno trajnostno upravljana, narekujejo bistveno
drugačno investitorsko usmeritev od tiste, ki je prevladovala v prvem desetletju novega
tisočletja in ki je zasnovo in gradnjo stanovanjskih zmogljivosti v veliki meri obravnavala
samo od načrtov do točke prodaje stanovanj kupcem.
Del sredstev, pridobljenih s prodajo družbenih stanovanj, se je poleg Stanovanjskemu
skladu RS namenil tudi za delovanje občinskih stanovanjskih skladov. Skupaj z
občinskimi stanovanji, ki niso bila lastninjena z odkupom ali denacionalizacijo, so ta
sredstva pomenila zagonski kapital za vzdrževanje obstoječega fonda in za gradnjo
novega fonda pretežno subvencioniranih najemnih enot. Pri tem so skladi pri
financiranju in načrtovanju deloma sodelovali tudi z republiškim skladom, med sabo
pa so se zaradi razdrobljenosti občin tudi povezovali. Pri reševanju najbolj akutne
stanovanjske problematike so bili občinski skladi različno uspešni. Bolj razvejeno in
predvsem tudi arhitekturno ambicioznejšo dejavnost je pravzaprav razvil samo Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL), ostali skladi pa so – z nekaj
izjemami, ki so pogosto nastajale v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS – izkazali
precejšnjo mero pasivnosti, tako pri vzdrževanju kot pri gradnji novih, generativnih
objektov in sosesk. Javna stanovanjska gradnja pri večini občin še ni bila prepoznana
kot potencial v smislu celostnega, trajnostnega in prostorskega razvojnega orodja,
11	Vladimir Braco Mušič, »Stanovanje in urbanizem«, Urbani izziv 28-29, 1995, str. 4.
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ki bi lahko imelo ugodne učinke tudi za razvoj občin nasploh. Obenem večina občin ni
izkoristila podedovanega stanovanjskega fonda. Zaradi pomanjkljivega vzdrževanja
in neizvedenih sanacij že obstoječih stanovanj mnoge občine še danes, trideset
let po spremembi pravil igre na stanovanjskem področju, na dražbah poceni
razprodajajo izpraznjene in manj kakovostne stanovanjske enote.

Arhitektura organizirane stanovanjske gradnje
in družba v tranziciji
Glavne ekonomske in lastniške značilnosti prehoda iz socialistične družbe z
družbeno lastnino,12 kjer so stanovanja gradili pretežno država, občine, družbene
organizacije in podjetja, v kapitalistično družbo, kjer naj bi gradnjo stanovanj
zagotavljal trg, se odražajo tudi na arhitekturnem in prostorskem področju.
Privatizacija in denacionalizacija sta razdrobili lastništvo zemljišč, še posebej
tržno najzanimivejših zemljišč na območju mest in urejene urbane infrastrukture,
ki jim je močno narasla cena, s tem pa je postala težje izvedljiva tudi možnost za
organizacijo in gradnjo velikih, kompleksnih sosesk, ki so bile značilnost organizirane
stanovanjske gradnje od petdesetih let naprej. Nista pa se spremenila le dostop
do zemljišč in njihova cena, ampak tudi bivanjski ideal in s tem vpliv urbanistične
in arhitekturne zasnove na tržno zaželenost posameznih tipologij. Ideal ostaja
samostojna hiša z vrtom. Suburbanizacija Slovenije, ki jo je bilo slutiti že v četrtih
malomeščanskih vil in dvostanovanjskih hiš v predmestjih v obdobju med obema
vojnama, po vojni pa je prerasla v obsežno samograditeljstvo v mestu in na deželi,
ki ni bilo le korekcija nikoli povsem zadostne organizirane stanovanjske gradnje,
ampak tudi ena redkih dovoljenih oblik zasebnega »mikro« podjetništva,13 se je po
osamosvojitvi predvsem v primestnih občinah še stopnjevala. Obsežna zgraditev
avtocestnega križa in fragmentacija velikih občin v manjše v devetdesetih letih
sta bili dva izmed osrednjih infrastrukturnih pogojev suburbanizacije. Ta pa je
imela posledice tudi za nove oblike organizirane stanovanjske gradnje. V poznem
socialističnem obdobju, v katerem je sicer seštevek javne in zasebne gradnje
stanovanj počasi upadal, je še mogoče zaslutiti nove oblike velikih sosesk, ki so
pod vplivom postmoderne arhitekturne teorije – ta se je pri nas lepo dopolnjevala
z ekonomskimi spremembami – obudile nekatere starejše oblike stanovanjske
gradnje. Zupančičeva jama (Brezar 1988–1989) in soseska Novi Tabor (Podlogar, Koželj,
Sadar, Pahor 1991, Kobe, Todorovič 1994) v Ljubljani sta primera prehodne tipologije,
ki je bila po eni strani še vedno mogoča zaradi lažjega dostopa do velikih zemljišč
na dobrih lokacijah blizu mestnega središča, po drugi strani pa je z obuditvijo
kareja z ulico na zunanji in skupnim dvoriščem z balkoni na notranji strani, pa tudi
z nekaterimi oblikovnimi rešitvami, kot so vogalni poudarki in arkade, v kulturnem
kodu vzpostavljala kontinuiteto s predvojnimi oziroma še starejšimi oblikami
»meščanske« gradnje. Po prvem, prehodnem obdobju pa se je iz ekonomskega
prehoda in kulturnega obrata, ki je vzore iskal v obdobju pred drugo svetovno vojno,
kot zmagovalka specifično slovenske tranzicije izvila nova tipologija: vila blok.

nadstropij (ki jih pogosto krona največje in najbolj zaželeno, od zunanjih gabaritov
umaknjeno in s terasami obdano stanovanje na vrhu), ki je na zunaj strukturirana
kvečjemu samo z balkoni in ložami, omogoča ekonomično gradnjo dveh do štirih
stanovanj na nadstropje, dostopnih iz centralnega stopniščnega jaška. Tipologija
omogoča vrsto variacij in je pri umestitvi v prostor izrazito fleksibilna, pomeni pa
tudi odgovor na fragmentacijo razpoložljivih zemljišč in njihovo ceno. Vila blok
lahko razumemo kot stopnjevanje predvojnega malomeščanskega bivanjskega
in investitorskega ideala, večstanovanjske vile, vendar s svojo zasnovo in
umestitvijo izkazuje tudi kontinuiteto s predimenzionirano samograditeljsko hišo iz
socialističnega obdobja. Kontinuiteta je razvidna tudi pri umestitvi nove tipologije,
ki se brez večjih zadržkov širi tako po nekdanjih vilskih četrtih (pogosto na mestu
predhodnic, porušenih manjših vil) kot tudi po centrih mest in predmestjih. Od obeh
»vzornikov« pa se bistveno ločuje po načinu uporabe. Predvojna večstanovanjska
vila, kjer je lastnik za svojo uporabo obdržal eno stanovanje, ostala pa oddajal
na trgu, in samograditeljska hiša, katere prostorska investicija je bila pretežno
namenjena družinskim članom, sta praviloma dolgoročno obdržali enotno
lastništvo, tranzicijski vila blok pa je namenjen čim hitrejši prodaji. Urbanistično
fragmentacijo umestitve vila bloka tako dopolnjuje še načrtovana in takojšnja
lastniška fragmentacija. Vila blok je v ekonomskem smislu v skladu z načelom
kratkoročne špekulacije in čim hitrejšega oplemenitenja vloženih sredstev, ki se
nato čim prej vložijo v nov investicijski cikel, izrazito kratkoročna investicija. To
ni brez posledic za arhitekturno zasnovo objekta. V nepremičninskih razmerah
tranzicije, kjer je bil manko razpoložljivih stanovanj na trgu konstanten, se je ne glede
na arhitekturno zasnovo in tehnično izvedbo hitro prodalo skoraj vse. Kakovostne
realizacije večstanovanjskih kompleksov zasebnih investitorjev, še posebej pa vila
blokov, so bile v takšnih razmerah nenehno v manjšini. Šele od preloma tisočletja
naprej so se v stanovanjsko gradnjo počasi začele vračati tudi druge, večje in manj
fragmentirane oblike pozidave, kot sta lamelna zasnova in tudi karejska pozidava,
ki sta se (v manj dogmatični obliki kot v času postmodernizma) pri večjih soseskah
spet vedno bolj uveljavljali. Karejska oziroma kombinirana meandrska zazidava pri
enaki gostoti pozidave omogoča večje zelene skupne površine, poleg tega pa lahko
umestitev traktov bistveno pripomore k razdelitvi zunanjih površin na hrupne in tišje,
na prometne in varne cone. Nekatere soseske, zasnovane za trg, so tako počasi spet
postajale večje – tako v svoji zasnovi in gabaritih kot po številu stanovanjskih enot.
Verjetno je treba vsaj del razlogov za to tipološko in količinsko spremembo iskati v
konsolidaciji glavnih investitorjev in pregretem nepremičninskem trgu; z obojim – z
večino investitorjev celo za vedno – pa je pometla globalna ekonomska kriza, ki je
v Sloveniji v gradbeništvo in nepremičninski trg radikalno posegla šele z zamikom,
okrog leta 2012. Tržna gradnja je doživela skoraj popoln premor, veliki investitorji in
veliki gradbinci so propadli, cene stanovanj pa niso več rasle po prej vzpostavljenih
(pregretih) pričakovanjih. Hitro naraščanje cen stanovanj v obdobju po prvem valu
pandemije je še enkrat razkrilo osnovno značilnost neustreznega razmerja med
tržno in regulirano javno ponudbo stanovanj v Republiki Sloveniji, kjer vedno bolj
nepredvidljivi cikli tržne ponudbe in povpraševanja stanovanjskih razmer za dobršen
del prebivalstva še zdaleč ne dopolnjujejo, ampak jih celo destabilizirajo.

12	Kljub navidezni monolitnosti obdobja 1945–1991 pa je treba biti nenehno pozoren na dejstvo, da je bil tako v
ekonomskem kot tudi v političnem smislu »socializem« pri nas vse prej kot zvezen pojav. V 45 letih so se radikalna
začetna razmerja, oblikovana po sovjetskem vzoru, zelo hitro spremenila v iskanje lastne socialistične poti, ki se je od
šestdesetih let naprej vedno bolj prilagajala kapitalistični realnosti trgovinskih in posojilnih partnerjev z Zahoda.
13	Samograditeljsko hišo lahko pojasnimo kot v prostorski potencial preveden presežek zasebnih sredstev: v družbi,
kjer večja akumulacija zasebnega kapitala v proizvodna sredstva ni mogoča, se lahko privarčevane devize in presežki
plač vlagajo v beton in opeko. S tem lahko razložimo tako dimenzije in navidezno prostorsko potratnost dvo- ali
tristanovanjskih »enodružinskih« hiš kot tudi izjemen porast priljubljenosti druge, počitniške hiše oziroma vikenda.

V obdobju od konca devetdesetih do danes, ko slovenska arhitektura tako doma
kot v tujini izkazuje kontinuirane uspehe predvsem na področju javnih zgradb in
javne stanovanjske gradnje (pri čemer imajo odločilno vlogo javni natečaji), skupaj
s tem pa sta ji narasla tudi mednarodni ugled in prepoznavnost, lahko ugotavljamo
upad arhitekturne kakovosti gradnje stanovanj za trg. Ko si je po prelomu tisočletja
po skoraj popolnem umiku počasi vsaj deloma opomogla tudi javna stanovanjska
gradnja, so se projekti Stanovanjskega sklada RS in mestnih stanovanjskih skladov,
predvsem Javnega stanovanjskega sklada MOL, izkazali za skoraj edino priložnost
za arhitekturni premislek o novih oblikah kakovostno zasnovanega kolektivnega
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Vila blok je tako v svoji obliki in velikosti kot v svojem arhitekturnem nagovoru
kompromis, ki združuje na videz nezdružljivo: večstanovanjsko gradnjo in kulturni
kod individualne hiše z vrtom. Bolj ali manj kubusna gmota pritličja in dveh do treh

IŠČEM STANOVANJE

115

urbanega bivanja. Tudi pri tem so imeli pomembno vlogo natečaji. Dobršen del
(četudi ne celoten spekter) javne gradnje je bil izbran na javnih natečajih. Razmislek
o prilagoditvah stanovanjskih standardov, tlorisov in skupnih površin ter o drugih
osnovnih značilnostih stanovanjske gradnje se tako (razen, v določeni meri, v
segmentu najbolj luksuzne gradnje) ni oblikoval na prostem trgu, kjer so in še
vedno prevladujejo pragmatični, za hitro prodajo zasnovani projekti (ki večinoma
zvesto sledijo vzpostavljenim vzorcem, na katere so navajeni tako projektanti in
gradbinci kot kupci stanovanj), ampak na področju javne stanovanjske gradnje v režiji
Stanovanjskega sklada RS in (nekaterih) občinskih skladov, kjer sicer na prvi pogled
bolj zapletena shema sodelovanja med stroko, naročnikom in uporabniki ustvarja
dolgoročno kakovostnejše realizacije, predvsem pa vsaj minimalen prostor za kritični
preizkus uveljavljenih standardov in eksperiment z drugačnimi možnostmi za razvoj
novih oblik bivanja in posedovanja nepremičnin. Javna stanovanjska gradnja je danes
pri nas pravzaprav edino področje snovanja in gradnje stanovanj, kjer se veljavni
standardi, tehnologije in bivanjski ideali preverjajo, prilagajajo in spreminjajo, s tem pa
povratno vplivajo tudi na splošne standarde, tehnologije in bivanjske ideale v sistemu
stanovanjske preskrbe.

Zelo pomembna posledica privatizacije
družbenih stanovanj je bila simbolna –
takrat se je v otipljivi obliki pokazalo, da
družbeno premoženje lahko odpravimo
in da se to razdeli med ljudi, na plano pa
stopi zasebna lastnina.
dr. Srna Mandič, 2021

Prva ugotovitev pregleda organizirane stanovanjske gradnje po osamosvojitvi v
primerjavi s prejšnjimi obdobji se nanaša na osiromašenje njenih oblik in tipov. Če so
obdobji med obema vojnama in po drugi svetovni vojni zaznamovale številne raznolike
oblike organizirane stanovanjske gradnje, ki ni bila omejena samo na državne ali
občinske projekte, ampak je zajemala tudi zadružno gradnjo (modele, ki bi jih danes
verjetno poimenovali javno-zasebna partnerstva) ter širok nabor različnih oblik
kadrovskih stanovanj, je danes nabor možnosti za iskalca stanovanja bistveno bolj
omejen na dve skrajnosti: na maloštevilna subvencionirana (»socialna«) stanovanja
za s cenzusom določene upravičence na eni in na skorajda nereguliran stanovanjski
prosti trg na drugi strani. Vmesnih oblik stanovanjske gradnje, ki so bile pri nas
razširjena značilnost preskrbe s stanovanji tako v času socializma kot v predvojnem
kapitalizmu, razen nekaterih poskusov malega merila skorajda ni. Pustinja na polju
stanovanjskih možnosti je rezultat odsotnosti nepremičninskega davka, spodbud
od zgoraj navzdol, pa tudi propulzivnih oblik samoorganizacije od spodaj navzgor.
Volatilen in nepredvidljiv najemniški trg, ki ga je v dobro obiskanih krajih močno
zaznamoval še razmah kratkoročne oddaje za turistične namene, ter razmah gradnje
stanovanj kot kratkoročne zasebne investicije sta stanovanje v samostojni Sloveniji
iz prostora bivanja in doma spremenila v eno izmed bolj donosnih kratkoročnih in
dolgoročnih investicij z dodano vrednoto v obliki uporabne vrednosti. Investicijski
značaj nepremičnin, ki ga še spodbujajo ničelne ali celo negativne obrestne mere
posojil v bankah za kreditno sposobno prebivalstvo, in odsotnost drugih oblik
preskrbe s stanovanji za velik del prebivalstva, ki si ne more privoščiti nakupa
primerne bivalne enote, obenem pa ni upravičen do subvencioniranega najema,
oblikujeta pravila igre, ki so skoraj popolnoma laissez faire.
Šele v zadnjih letih je prišlo do nekoliko bolj strukturnega odziva na resne neenakosti
v preskrbi s stanovanji. Civilna družba je s pobudami in organizacijami, kot so
Zadrugator, Inštitut za študije stanovanj in prostora, Inštitut za politike prostora, Kje
bomo pa jutri spali, Kvadratni meter in druge, pereči stanovanjski problem uspešno
potisnila v medijsko in deloma tudi strokovno ospredje. Stanovanjski sklad RS je s
spremembo strategije lastništva novozgrajenih stanovanj, obogatitvijo tipologij
novih gradenj in z usmeritvijo v gradnjo javnih najemnih stanovanj (z regulirano,
ne pa nujno subvencionirano najemnino) odprl možnost za načrtno poseganje
na kaotični trg nepremičnin; za strukturni vpliv in regulacijo prostega trga pa bo
treba priskrbeti še bistveno več javnih najemnih enot. Uvedba prehodnih oblik
bivanja, kot je stanovanjska skupnost za mlade Gerbičeva, je prvi realizirani korak v
razmisleku o novih oblikah bivanja za prihajajoče generacije, ki ne živijo več v tipih
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Čebelnjak
Leto zgraditve: 2003–2005
Arhitektura: Ofis arhitekti / Rok Oman, Špela Videčnik,
Martina Lipicer, Nejc Batistič, Neža Oman, Florian Frey,
Marisa Baptista
Naročnik: Stanovanjski sklad RS in Občina Izola
Število enot: 30 stanovanj za prodajo
Eden zgodnejših arhitekturno ambicioznih
projektov Stanovanjskega sklada RS je nastal na
južnem robu strnjene pozidave v Izoli. Ofis arhitekti
so zasnovali dva manjša bloka, ki zapolnjujeta vrzel
med nizoma stanovanjskih in počitniških objektov.
Od njih se razlikujeta po izrazito živopisni, razgibani
in globoki fasadi, ki je na obeh daljših stranicah
oblikovana z motivom zamaknjenih balkonov. Krajši
stranski fasadi sta oblikovani bolj zadržano. Niz
izmenjujočih se barvnih ometov, balkonov in oken je
vizualno povezan z nosilci, ki služijo tudi kot zasloni
pred stranskimi pogledi z drugih balkonov. Nanje
so pritrjene večbarvne žaluzije, ki še stopnjujejo
barvno živahen, a usklajen zunanji videz obeh
stavb. Mediteransko tradicijo balkonov, senčenja
in barvnih fasad, ki so jih v obmorskih mestih pri
nas v času modernizma vpeljevali arhitekti, kot
sta Edo Mihevc in France Tomažič, so Ofis arhitekti
interpretirali s povsem novimi sredstvi. Stanovanja
so zasnovana izrazito dvodelno, z velikimi dnevnimi
bivalnimi prostori in razmeroma majhnimi sobami,
njihovi tlorisi pa so kljub izmenjujoči se legi
balkonov v vseh nadstropjih enaki.

Fotografije: Tomaž Gregorič

gospodinjstev, za katere so bila predvidena starejša stanovanja. Po drugi strani je
vpeljava drugačnih oblik organizacije in upravljanja novih sosesk, katere najočitnejša
manifestacija so skupnostni prostori na Brdu, razkrila večdesetletno pomanjkanje
poudarka na bivalni skupnosti in medsosedskih odnosih. Ob primernem upravljanju
in umeščenosti se takšni skupnostni prostori kažejo kot družbena priložnost in
včasih celo merljiva »dodana vrednost«.
Bistvena razlika med organizirano javno stanovanjsko gradnjo v obdobju od leta 1991
dalje in prejšnjim obdobjem množične gradnje stanovanjskih sosesk je v obsegu
in lokacijah. Ne le da je javna gradnja v skladu s pričakovanjem, da bo za večino
stanovanj poskrbel trg, bistveno manj obsežna kot pred letom 1991, tudi posamezni
projekti sami so večinoma manjši, manj kompleksni in bolj monoprogramski (le
majhen del bi jih lahko pogojno primerjali s kompleksno programsko shemo sosesk
iz druge polovice dvajsetega stoletja), poleg tega pa so umeščeni pretežno na
bolj odmaknjene lokacije. Zemljišč, ki jih imajo na razpolago republiški in občinski
stanovanjski skladi, je bistveno manj, prav tako pa so manjša in slabše locirana, kot
so bila v drugačnih družbenih in ekonomskih pogojih zemljišča za javno gradnjo
pred letom 1991. V nekaterih primerih skladi boljša, bolj centralno locirana in torej
tržno bolj zaželena zemljišča celo prodajajo, da bi lahko z izkupičkom financirali
več stanovanjskih gradenj na tržno manj zanimivih obmestnih lokacijah. Pri tem
pa sta iz pragmatičnih razlogov povsem zanemarjena multiplikatorni učinek
javne stanovanjske gradnje in nevarnost geografske marginalizacije že tako bolj
ranljivih slojev prebivalcev takšnih sosesk. Sicer so bile tudi mnoge soseske, ki so
nastale v socializmu, zasnovane na robovih mest ali celo na nekdanjih kmetijskih
zemljiščih, vendar so zaradi svoje velikosti, infrastrukturne opremljenosti in
družbenoekonomskega programa, ki je bil zagotovljen skupaj s stanovanji, postale
tudi gradniki mesta ali celo nova jedra urbanega razvoja (na območjih, kjer so bila
še malo pred tem samo polkmečka gospodinjstva). Pri današnjih projektih funkcijo
takšnih na pol avtonomnih katalizatorjev urbanega razvoja onemogočata tako
velikost kot manjša programska raznovrstnost. Vedno bolj razvidna je relativna
marginalnost zemljišč, na katerih nastaja večina projektov javne stanovanjske
gradnje. Gre za zemljišča blizu ali celo onkraj roba mest, ki so samo deloma vključena
v mestno infrastrukturo, še posebej kar zadeva mestni promet ter družbene in
kulturne funkcije. Zato je proces urbanizacije okolice novih projektov v mnogih
primerih počasnejši, včasih pa suburbana realnost okrog novogradenj nad njimi celo
brez večjih težav prevlada.
Stanovanja v soseskah organizirane javne stanovanjske gradnje v novem tisočletju
na prvi pogled še vedno sledijo funkcionalnim in oblikovnim vzorcem, ki jih je pri
gradnji stanovanj pri nas dosledno vzpostavila že funkcionalistična shema po drugi
svetovni vojni. Delitev na dnevni in nočni del, racionalno združevanje inštalacij ter
standard vsaj enega balkona na stanovanje sledijo vzorcem iz preteklosti, mnogi
sodobni tlorisi pa so zelo sorodni tlorisom stanovanj iz poznega obdobja gradnje
velikih sosesk v sedemdesetih in osemdesetih letih. Vendar lahko slutimo tudi
nekatere pomembne, četudi bolj ali manj subtilne razlike. Stanovanja, ki so grajena
za subvencionirani najem oziroma zasnovana kot socialna stanovanja, zaznamuje
skrajno racionaliziran tloris, ki skoraj popolnoma sledi minimalnim standardom,
predpisanim s pravilnikom o stanovanjski gradnji. To je zaradi nenehne stanovanjske
krize in števila ljudi na čakalnih listah za socialna stanovanja, ki dosledno dosega
deset- ali večkratnik zagotovljenih zmogljivosti, razumljivo. Razmišljanja o
radodarnosti s prostorom, ki ne more biti samo rezultat trenutne cene kvadratnega
metra na prostem trgu – pri gradnji družbenih in še posebej socialnih stanovanj
so jih poudarjali že britanski arhitekti, kot je bil Neave Brown, danes pa so aktualne
sorodne ideje francoskega biroja Lacaton & Vassal, prejemnika Pritzkerjeve nagrade
– v slovenskem prostoru brez bistveno povečanega tempa gradnje socialnih
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Poljansko nabrežje
Leto zgraditve: 2004-2007
Arhitektura: Ofis arhitekti / Rok Oman, Špela Videčnik, Martina
Lipicer, Nejc Batistič, Neža Oman, Marisa Baptista, Karla Murovec, Neli
Ouzounova, Florian Frey
Naročnik: Gradis skupina G, Stanovanjski sklad RS
Število enot: 665 stanovanj za prodajo

Fotografije: Tomaž Gregorič

Sosesko Poljansko nabrežje na Mesarski cesti v
Ljubljani, ki so jo zasnovali Ofis arhitekti, je Gradis
začel graditi na območju nekdanje mestne
klavnice v Poljanah, med Roško cesto in Golovcem.
Stanovanjski sklad RS v projekt nove soseske, ki je
bila zgrajena med letoma 2004 in 2007, ni vstopil
kot klasični investitor, ampak kot vmesni kupec.
Skoraj 95 % stanovanj (604 od 650 stanovanj) je ob
izteku prvega cikla stanovanjske varčevalne sheme
odkupil od prvotnega investitorja in nato ponudil
v odkup svojim varčevalcem. Stanovanja so bila
zaradi svoje lege na robu centra Ljubljane ter zaradi
ugodnih odkupnih cen in pogojev hitro prodana,
obenem pa je sistem odkupov upravičencev hitro
razkril tudi pomanjkljivosti, denimo hiter porast
razlike med nominalno in tržno ceno odkupljenih
stanovanj, zaradi česar se je dobiček prelil v roke
kupcev, ter tožbe kupcev zaradi nepravilnosti pri
izvedbi soseske. Tudi zaradi teh in drugih dilem, ki
so se izrazile pri soseski Poljansko nabrežje, se je
stanovanjski sklad kmalu odločil za preusmeritev
strategije; od takrat načrtuje in gradi sam
oziroma samostojno izvede celoten postopek, od
arhitekturnih natečajev in razpisov za izvajalce do
predaje kupcem in najemnikom.
Sosesko odlikuje njena lokacija; postavljena
je ob notranjem cestnem obroču in je s tem
morda najbolj centralno umeščeni projekt
stanovanjskega sklada. Tu gre iskati enega izmed
glavnih razlogov za hiter porast tržne cene
odkupljenih stanovanj, obenem pa je bila gradnja
soseske na degradiranem območju nekdanje
industrije specifičen primer postindustrijske
revitalizacije mestnega predela. Zaradi uničenja
in neposrečene delne rekonstrukcije nekdanje
klavnice, pa tudi zaradi nikoli realiziranih načrtov
s tremi akademijami je bila revitalizacija območja
samo deloma uspešna. Najbolj je zaživela ravno
soseska štirih dolgih, od Poljanske ceste proti
Gruberjevemu prekopu rahlo razprtih lamel, ki
se jim je v bližini nekdanje vojašnice na Roški
nekaj let pozneje pridružila še peta zgradba
(»Tetris«). Umestitev lamel je učinkovita, kar zadeva
gostoto in osončenost stanovanj, obenem pa ne
ustvarja večjih odprtih skupnih površin soseske.
Najprepoznavnejši del Poljanskega nabrežja je
fasada kompleksa. Paneli sestavljajo fasadno
opno, katere značilnost je izmenjevanje balkonov
in zastekljenih lož. Ti pomenijo zvezno vmesno
cono med stanovanjem in zunanjostjo, obenem pa
omogočajo enovito likovno obravnavo fasadnega
plašča od pritličja do prirezanih vrhnjih etaž. Zvezni
prehodni sloj balkonov in lož med stanovanji in
zunanjostjo zaznamuje tudi zasnovo posameznih
bivalnih enot, ki imajo stik s svetlobo in svežim
zrakom izključno prek celostenskih zasteklitev in
balkonov, oken v klasični obliki pravzaprav ni. Za
stanovanjski objekt nenavadna zasnova vpliva tudi
na funkcijo posameznih prostorov, ki so ob zunanji
fasadi razširjeni s programsko nedeterminiranimi
površinami.
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Soseska Poljane
Leto zgraditve: 2005-2007
Arhitektura: Bevk Perović arhitekti / Matija Bevk, Vasa Perović, Jernej Bevk, Špela Jerin, Andrej Mercina,
Mitja Zorc, Sanja Škrinjar
Naročnik: Stanovanjski sklad RS in Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor
Število enot: 130 stanovanj za neprofitni najem

Na stičišču stanovanjskega, industrijskega in rekreacijsko-športnega
območja na južnem bregu Drave so Bevk Perović arhitekti pred
poldrugim desetletjem oblikovali enega izmed zgovornejših
kompleksov javne stanovanjske gradnje pri nas. Arhitekturni projekt
je komentar na omejitve parcele in na s pravilnikom normirane
naročnikove zahteve, ki z izvirno gesto oblikuje za stanovalce
optimalno razrešitev neugodnih izhodišč. Od daleč vidna simetrična
kompozicija parov lamel in stolpov se dviga nad drobnim tkivom bolj
ali manj stihijske okoliške gradnje ter oznanja novo merilo velikosti
in bivanjskih pričakovanj v tem delu mesta. Oba para stavb kljub
izhodiščnim omejitvam parcele in ceste, ki ju ločuje, oblikujeta celoto,
ki ima značaj majhne soseske s specifično identiteto. Za razliko od
običajne soseske pa so skupni prostori naselja, za katere v okolici ni
bilo prostora, umeščeni v same stavbe. V najvišjih nadstropjih obeh
lamel drugo proti drugemu gledata v maso zgradb izdolbeni skupni
igrišči oziroma terasi, ki tako oblikujeta nenavaden skupnostni
prostor nad cesto. Značaj celote je jasno in samozavestno oblikovan
z velikimi balkoni, ki z umestitvijo in oranžno barvo močno izstopajo iz
oblikovno in barvno sicer zadržanih sivih kvadrov s stanovanji. Jedro
posameznega bloka je oblikovano okrog velike notranje svetlobne
zareze, ki jo obkrožajo notranji komunikacijski hodniki in ki sega od
vrha do tal. S temi tremi osnovnimi operacijami jasno vidnih skupnih
prostorov je bila iz neugodnih, skorajda asocialnih izhodišč ustvarjena
urbana in transparentna platforma za iskanje ravnovesja med
zasebnim in skupnim, med socialnim in individualnim.

Fotografije: Miran Kambič

stanovanj sploh nimajo možnosti za realizacijo, saj bi bile v nasprotnem primeru
nadstandardne površine stanovanj nenehno deležne očitkov, da zaradi njih ni
sredstev za več, četudi manjših, socialnih stanovanj. Iskanju najmanjšega skupnega
imenovalca, ki ima vedno bolj značaj tekmovanja, kdo bo prej dosegel dno, se je
mogoče upreti samo z bistveno povečanimi sredstvi, namenjenimi za neprofitna in
socialna stanovanja.
Po drugi strani so spremembe v zasnovi stanovanj bolj očitne in jasno razvidne
pri tistih zasnovah, ki jih stanovanjski skladi gradijo za trg ali za regulirani najem
(s stroškovno najemnino). Pri teh stanovanjih, ki sicer v glavnem še vedno sledijo
častitljivi funkcionalistični shemi, so v primerjavi s stanovanji izpred leta 1991 razvidni
poudarki na vedno večjih dnevnih prostorih in popolno zlitje kuhinje z dnevnim
bivalnim prostorom. V novem tisočletju je celo v največjih stanovanjih že prava redkost,
da bi bila kuhinja z jedilnico tudi samo na pol ločena od dnevnega prostora. Verjetno
tudi pod vplivom spremenjenih delovnih navad in podaljšanega delovnega urnika
postaja priprava jutranjih, predvsem pa večernih obrokov vedno bolj spet »družinsko
ognjišče«, poleg praktičnega tudi osrednje družabno središče gospodinjstva. Če
temu dodamo detronizacijo televizijskega ekrana kot družinskega »oltarja«, ki ga
nadomeščajo številni ekrani in ekrančki prenosnih osebnih elektronskih naprav, lahko
morda celo ugibamo, da je popolno zlitje kuhinje z dnevno sobo znanilec počasnega
odmiranja dnevne sobe. Večje in bolj zaželeno ko je stanovanje, večji in z balkoni in
terasami bolj povezan dnevno-kuhinjski prostor ima. Razlike v velikosti spalnic pri
različnih najemniških in lastniških tipih stanovanj so manjše; kvečjemu se različni
standardi vzpostavljajo z dodatnimi servisnimi prostori, kot so dodatna kopalnica,
garderobna soba in t. i. utiliti. Pri nekaterih stanovanjskih projektih so bili artikulirani
tudi arhitekturni premisleki, ali je mogoče stanovanja zasnovati tako, da omogočajo
tudi različne načine poznejšega združevanja in delitve posameznih stanovanjskih enot
(Zeleni gaj – Brdo, objekti F4, Dekleva Gregorič arhitekti).
Bistveni oziroma za vse razen za najmanjša stanovanja obvezen prostor je postal
balkon ali loža. Prehodni prostor med introvertirano, zasebno notranjostjo in
ekstrovertiranim, zunanjim skupnim prostorom je vizualni in estetski prostor
prehoda, ki je v uporabniškem smislu še vedno povsem zaseben, v estetskem
smislu pa pogosto bolj reguliran od notranjosti stanovanj, zato ga lahko jemljemo
za dober indikator spremenjenega razmerja med javnim in zasebnim po letu 1991.
Balkoni in lože še vedno pomenijo minimalno možnost razširitve bivalnih prostorov
z zasteklitvami, na kar so posamezni arhitekti odgovorili na različne načine. Če so
nekateri balkone zasnovali kot celoten fasadni pas med stanovanjem in zunanjostjo,
ki z izmenjevanjem zastekljenih lož in odprtih balkonov »prehiteva« morebitne želje
uporabnikov po zasteklitvi, kot npr. v soseski Poljansko nabrežje (Ofis arhitekti), so
drugje balkoni zasnovani tako, da jih je zaradi ohranjanja skladnosti in identitete
soseske nemogoče zastekliti oziroma kako drugače zagraditi (Polje I, Bevk Perović
arhitekti). Vprašanje odnosa med individualnim in kolektivnim je aktivno naglašeno
tudi z uporabo zunanjih zaves na balkonih, ki pomenijo prilagodljivo in spreminjajočo
se opno; ta je obenem senčilo, s svojo enotno pojavnostjo pa skrbi tudi za kontinuiran
in obenem dinamičen kolektivni značaj fasade celotnega stanovanjskega bloka
(Sotočje Kranj in Zeleni gaj – Brdo, objekti F2, oboje Bevk Perović arhitekti). Vprašanje
balkonov oziroma zunanjih površin stanovanj bo verjetno po pomembnosti samo
še naraščalo; izkušnja pandemije v letih 2020–2021, ki je s sabo prinesla zapiranje
družbene infrastrukture, prenos oziroma pospešitev tendenc po delu na domu,
obenem pa razkrila tudi velike razlike v stanovanjskem standardu, še posebej v
novejših stanovanjskih predelih, ki niso bili zgrajeni z obsežno družbeno, zeleno in
rekreacijsko infrastrukturo, bo verjetno povzročila povečana pričakovanja in
zahteve po večjih in bolj funkcionalnih (pol)odprtih prostorih, kot so balkoni in lože,
v vsakem stanovanju.
1991–2021

123

Polje I, II in III
Leto zgraditve: 2005, 2011, 2015
Arhitektura: Bevk Perović arhitekti / Matija Bevk, Vasa Perović, Mitja
Zorc, Davor Počivašek, Christophe Riss, Blaž Hartman, Jožef Kalčik,
Jure Kozin, Irene Salord, Ida Sedušak
Naročnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Število enot: 78, 183 in 184 subvencioniranih najemnih stanovanj

Kljub temu, morda pa ravno zato, vsak izmed treh delov soseske
izkazuje svojstven značaj. Variacije na različno predpisane, financirane
in interpretirane normativne omejitve naročnika na eni strani ter na
predmestni kontekst na drugi strani lahko razumemo kot meditacijo
o minimalnem bivalnem standardu novega tisočletja. Vsi trije sestavni
deli soseske so zasnovani kot točkovna zazidava sredi skupnega
zazelenjenega prostora, različna obdobja zasnove in realizacije pa
se kažejo v variacijah velikosti blokov in javnega prostora med njimi.
Najzgovornejše so fasade, ki zrcalijo različno umeščenost in okolico
sestavnih delov soseske, zunanji nagovor pa obvladujejo balkoni, ki so
v soseski I konzolni in zračni, v soseski II vzdolžni in kontinuirani ter v
soseski III ugreznjeni v stavbno maso v obliki lož. Balkon tako postane
arhitekturni medij med stanovanjem in okolico in s tem tudi med
razmerjem zasebno/javno (v soseski I na primer že umestitev balkona
onemogoča sicer tako priljubljeno zasteklitev). Skupaj z najnovejšim
Poljem IV (Uniarh, 2019), ki poleg 64 stanovanj gosti tudi knjižnico in
večnamensko dvorane, se je med predmestno zazidavo in železniško
infrastrukturo formiral nov, bolj urban rob mesta, ki se upira stihiji.
Z zgostitvijo prebivalcev, prepoznavno vizualno podobo, strogo
racionalno urbanistično in arhitekturno zasnovo ter dodanimi javnimi
funkcijami razmejuje polja od naselja in industrijo od prebivališč,
obenem pa oblikuje možno sidrišče za kultivacijo predmestja in
predvsem za kakovostno in bolj trajnostno prihodnje bivanje, vpeto v
zeleno javno transportno infrastrukturo.

Blizu železniške postaje Polje na obrobju Ljubljane, kjer se
obsežna industrijska in transportna infrastruktura prestolnice
srečuje s stihijsko enodružinsko zazidavo onkraj obvoznice, je po
prelomu tisočletja po korakih nastala ena izmed večjih sosesk s
subvencioniranimi najemnimi stanovanji. Bevk Perović arhitekti so
jo oblikovali glede na razmeroma stroge in omejujoče normative
stanovanjskega sklada (najmanjša stanovanjska enota meri 11 m2).

Fotografije: Miran Kambič

Fotografije: Miran Kambič
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Pridobitev stanovanja
zajema sedem do deset let
najproduktivnejšega obdobja
življenja povprečnega Slovenca.
Vladimir Brezar: Stanovanjska gradnja v Sloveniji včeraj in danes, Urbani izziv 28,29 / 1995

Soseska Sotočje
Leto zgraditve: 2005-2007
Arhitektura: Bevk Perović arhitekti / Matija Bevk,
Vasa J. Perović, Davor Počivašek, Ida Sedušak
Naročnik: Stanovanjski sklad RS
Število enot: 142 stanovanj za prodajo
Tri trinadstropne lamele, dinamično umeščene ob
sotočje Save in Kokre, so postavljene na prostoru
nekdanje tovarne gume sredi območja pod
starim mestnim jedrom, ki ga še danes v glavnem
napolnjujejo skladiščni in proizvodni prostori. Trije
bloki so bili znanilec počasnega preobražanja
območja iz industrijske v stanovanjsko in
rekreacijsko cono. Tranzicija iz stare v novo rabo
je bistveno pogojevala tudi načrtovanje in videz
naselja. Izkop kleti z garažami je bil obenem tudi
ukrep za sanacijo zaradi industrijskih procesov
onesnaženega območja. Umestitev treh blokov
je razmeroma gosto zazidavo prilagodila tako,
da ima vsako stanovanje dovolj prostora in
razgleda, industrijska dediščina območja pa je na
stanovanjskem objektu naglašena s perforiranimi
aluminijastimi paneli, ki prekrivajo fasado. Tako
kot pri nekaterih drugih projektih Bevk Perović
arhitektov je tudi tu bivalna kakovost poudarjena
s kontinuiranimi balkoni krog in krog stavbe, na
katere se odpirajo vsi bivalni prostori stanovanj,
ter z zasnovo posameznega stanovanja z
velikim enotnim kuhinjsko-bivalnim prostorom
in razmeroma skromnejšimi spalnicami. Rečna
stran kompleksa je urejena kot rekreacijska
promenada, ulična stran pa s škarpami
zamejuje razliko med javno cesto in poljavnim
naseljem. Zaradi kombinacije svetlih perforiranih
aluminijastih panelov in temnih balkonskih niš
z zunanjimi zavesami, s katerimi je mogoče
prilagajati osončenost in zasebnost na stiku med
stanovanjem in mestom, ima kompleks značaj
dinamične enovitosti, ki proces bivanja komentira
kot vzporednico nekdanjim industrijskim procesom
na območju.
Fotografije: Miran Kambič
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Cesta v Gorice in Dolgi most
Leto zgraditve: 2006-2007
Arhitektura: Matija Bevk, Vasa Perović, Davor Počivašek, Mojca Kocbek
Statika: Ivo Vodopivec
Naročnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljane
Število enot: 114 neprofitnih najemnih stanovanj

Leto zgraditve: 2014-2016
Arhitektura: Bevk Perović arhitekti / Matija Bevk, Vasa J. Perović,
Davorin Počivašek, Christophe Riss
Naročnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljane
Število enot: 30 neprofitnih najemnih stanovanj

Južni rob Ljubljane, ki prehaja v močvirnato Barje
s slabo nosilno podlago, je večino dvajsetega
stoletja pomenil najrevnejše in najbolj stihijsko
poseljeno območje glavnega mesta. Okrog Rakove
jelše in na Galjevici so v času gospodarske krize in
nezaposlenosti v tridesetih letih zrasla neurejena
barakarska naselja, ki sledi v prostoru puščajo
še danes. Dva projekta Bevk Perović arhitektov
za Javni stanovanjski sklad MOL, zgrajena na
degradiranem območju s sicer dobrimi povezavami
do središča mesta, sta v veliki meri zasnovana
kot odziv na topografsko, prostorsko in socialno
zaznamovani del Ljubljane, obenem pa oblikujeta
nov, urejen rob urbanega tkiva. Drugače kot v
severni Ljubljani in na Ljubljanskem polju, ki vsaj
teoretično omogoča nadaljnjo pozidavo in s tem
širjenje mesta v neskončno povezano predmestje,
sta obvoznica in Barje jasna meja, prek katere se
mesto verjetno nikoli ne bo bistveno širilo.

Čeprav oba kompleksa s svojo velikostjo in
členjenostjo izstopata iz okolice, sta zaradi
specifičnih lastnosti barjanskih tal razmeroma
nizka, samo eno- oz. dvonadstropna, in nista
podkletena. Namesto običajnejše točkovne ali
lamelne zasnove sta oba zasnovana kot meandrasti
celoti s serijo notranjih dvorišč in parkovnih
površin, ki so osrednji skupni del soseske. Nanje se
odpirajo zunanji hodniki, ki povezujejo sestavne dele
kompleksa, delijo zazidavo od ulice ter oblikujejo
za slovenske razmere precej neobičajne zunanje
dostope do stanovanj. Stanovanjska soseska na
Cesti v Gorice je bila zgrajena na mestu nekdanjih
začasnih stanovanjskih barak. Fasade in oblikovanje
mas vzpostavljajo introvertiran odnos do okolice,
soseska pa se razpira predvsem navznoter, na
atrije – igrišča, štiri osnovne organizacijske in
identifikacijske enote kompleksa. Manjši kompleks
na Dolgem mostu je nekoliko višji, saj je celotno
pritličje namenjeno parkiranju in shrambam. Tako
urejeni parkirni prostori bodo za razliko od garažnih
kleti tudi pri spremembah prometnih navad ostali
prilagodljivi za nove funkcije. Stanovanja skupaj
z dvema zazelenjenima povezovalnima atrijema,
dvignjenima nad servisno pritličje, vzpostavljajo
novo bivalno topografijo in s tem tudi novo raven
bivanja sredi predmestne stihije.

Fotografije: Miran Kambič
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Zeleni gaj in Novo Brdo
Leto zgraditve: 2011-2021
Zunanja ureditev: Dekleva Gregorič arhitekti in Bruto d.o.o
Urbanizem: Ljubljanski urbanistični zavod (soseska Zeleni gaj); Dekleva Gregorič arhitekti in Nava arhitekti
(Novo Brdo)
Naročnik: Stanovanjski sklad RS in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Reprezentativnost raznolikih pristopov do
projektiranja, arhitekturnih tipologij in lastniških
oblik stanovanj v soseski Brdo, pa tudi umestitev
celotne soseske v razmeroma razgleden in
nepozidan prostor blizu avtocestnega obroča,
med zazidavo enodružinskih hiš in travniki pod
Rožnikom, ustvarja iz Brda pomenljiv prostor za
preučevanje veljavnih standardov in stanovanjskih
eksperimentov, pa tudi aspiracij in strukturnih
zagat slovenske stanovanjske politike. Brdo lahko
razumemo kot sodobno slovensko vzporednico
Weissenhofsiedlungu, stuttgartskemu naselju
stanovanjskih stavb najslavnejših modernističnih
arhitektov dvajsetih let, seveda pa je treba to
vzporednico brati trezno in kritično.
Po številu stanovanjskih enot in raznolikosti
tipologij Brda ne moremo primerjati z nobenim
drugim javnim stanovanjskim projektom,
nastalim v zadnjih treh desetletjih. Zaradi vseh
teh lastnosti je območje Brda pravzaprav edina
javna stanovanjska gradnja po letu 1991, ki jo
je vsaj pogojno mogoče primerjati z velikimi
kompleksnimi soseskami prejšnjega obdobja, s
tem pa izvesti tudi primerjavo med lokacijami in
urbanističnimi situacijami, zasnovami posameznih
stavb in stanovanj, številom in raznolikostjo
spremljajočega družbenega servisa, kot so
trgovine, vrtci in šole, ter krajinsko zasnovo in
parkirišči. Ravno zato Brda ne smemo razumeti kot
reprezentativne soseske za javno stanovanjsko
gradnjo po osamosvojitvi nasploh; pomeni
izjemo, ki s svojo razmeroma ambiciozno zasnovo
osvetljuje razlike tako glede na prejšnje obdobje
kolektivne stanovanjske gradnje kot tudi glede
na mnoge manj opazne, včasih manj ambiciozne,
včasih pa tudi bolj premišljene in v mesta vraščene
zasnove javne stanovanjske gradnje po Sloveniji.

1991–2021

V mnogih pogledih Brdo ni reprezentativno samo
za javno stanovanjsko gradnjo, ampak za aktualni
slovenski bivanjski ideal nasploh. Območje močno
določa avtomobilski promet – tako zaradi njegove
umestitve ob obvoznico in zaradi relativne
odmaknjenosti od mestnega središča kot tudi
zaradi razmeroma visoke gostote poseljenosti
in s tem povezanih (ter s pravilniki normiranih)
potreb po parkirnih prostorih; ti so skoraj v
celoti zagotovljeni v podzemnih garažah. Vlogo
avtomobilskega prometa še poudarja cesta, ki
reže območje na dva približno enako velika dela.
Zahodna polovica naselja je reliefno razgibana in
stisnjena pod vzpetino s parkovno ureditvijo in
športnimi igrišči, vzhodna polovica pa je pretežno
ravninska. Stanovanjski objekti na območju Brda
so nastali po načrtih različnih arhitekturnih
pisarn in na podlagi različnih urbanističnih osnov.
Urbanistični načrt za zahodno polovico, ki je bil
osnova za posamezne arhitekturne projekte, je
izdelal Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ); vzhodna
polovica pa je nastala na podlagi zmagovalnih
projektov dveh javnih natečajev, katerih avtorji
(Dekleva Gregorič arhitekti in Nava arhitekti) so
istočasno zasnovali urbanizem in arhitekturo.
Celota Brda tako ni zgrajena samo iz številnih
raznolikih arhitekturnih projektov, ampak tudi iz
sestavljene urbanistične zasnove. Fragmentacija
principa urejanja območja soseske je v primerjavi
z velikimi soseskami izpred leta 1991, ki so
nastale na podlagi enotnega urbanističnega
in večinoma tudi enotnega arhitekturnega
načrta, nekaj povsem drugačnega. Obenem
pa to ne pomeni nujno, da je ta fragmentacija
rezultat neenotnih ali neusklajenih pravil igre;
vnašanje raznolikosti avtorskih jezikov ter
različnih arhitekturnih in urbanističnih zasnov
se na območju Brda kaže kot hoten eksperiment
s pluralnostjo in slikovitostjo, ki je morda tudi
poskus zavrnitve repetitivnih form in monotonije,
pogostih arhitekturnih in identifikacijskih očitkov
starejšim velikim soseskam. Da gre pri raznolikosti
in arhitekturni fragmentaciji za načrten princip
pluralnega urejanja in organizacije nove soseske,
se navsezadnje ne kaže samo skozi urbanizem in
posamezna območja, ki jih obdelujejo posamezni
arhitekturni biroji, ampak tudi na primeru s ceste
morda najbolj izpostavljene zgradbe naselja:
objekta F3, ki je sam oblikovan kot kompozicija
štirih delov, ki so jih zasnovali štirje priznani
arhitekti in profesorji na ljubljanski Fakulteti
za arhitekturo. Pluralizem forme, materialov in
uporabnih pravil je element, ki raznolikosti naselja
Brdo povezuje v za slovensko stanovanjsko
tranzicijo značilno celoto.

F5
Leto zgraditve: 2014-2016
Arhitektura: Multiplan arhitekti / Aleš Žnidaršič, Katja Žlajpah, Vesna Vraničar
Naročnik: Stanovanjski sklad RS
Število enot: 242 stanovanj za prodajo
Prvi realizirani del soseske Brdo so zasnovali Multiplan arhitekti.
Stanovanjske lamele na južnem robu nove soseske od sosednjih
zasnov ločuje prevladujoča dvostranska orientacija stanovanj. Jasna
delitev posameznih stanovanj na dnevni in nočni del se tako odraža
tudi na dveh izrazito različnih glavnih fasadah: na introvertiranih
vzhodnih fasadah s spalnicami in ekstrovertiranih zahodnih fasadah
s kuhinjsko-bivalnimi prostori in balkoni. Obe polovici pregrajuje
sanitarni vozel s kopalnico. Dosledna dvojnost zasnove stanovanj
je eden izmed razlogov za izrazito velike in enotne dnevne bivalne
prostore. Stanovanja v najvišjem nadstropju so razredčena s
terasami, ki razgradijo in razgibajo enotnost stavbne gmote.

V primerjavi z razmeroma majhnimi ali vsaj manj očitnimi spremembami
stanovanjskega tlorisa in bivanjskega ideala v preteklih desetletjih so večje razlike
opazne pri organizaciji, uporabi in površini skupnih prostorov večstanovanjskih
objektov. V skladu z razvojem tehnologije in cenovne dostopnosti servisnih
programov, kot so kopalnice in pralnice, je funkcionalistično stanovanje v drugi
polovici dvajsetega stoletja vase sprejemalo vedno več programov, ki so bili prej
pogosto skupni programi stanovanjskega objekta ali soseske. Zadnji ostanki
skupnih programov v stanovanjskih objektih, kot so sušilnice, hišniška stanovanja
in prostori stanovanjskih svetov, pogosto na vrhu stanovanjskih stolpnic in s tem
na tržno najmikavnejših lokacijah, so bili v tranzicijskem času pogosto privatizirani
ali odprodani. Razvile pa so se nove oblike servisnih skupnih prostorov, med njimi
kolesarnice in prostori za otroške vozičke. V primerjavi s tržno gradnjo se je v
načrtovalskih aktivnostih Stanovanjskega sklada RS in njegovih arhitektov razvil
prostor za eksperiment s skupnostnimi prostori z manj determiniranim programom
znotraj novozgrajenih stanovanjskih objektov. Zeleni gaj in Novo Brdo biroja
Dekleva Gregorič arhitekti sta primera uspešne in relativno ambiciozne umestitve
skupnostnih prostorov na arhitekturno poudarjena mesta (nad vhodom, v pritličju).
Prostori tako niso samo programska popestritev praviloma monoprogramskih
večstanovanjskih objektov, ampak tudi identifikacijski element novih sosesk
in prostor za druženje med stanovalci, pa tudi zunanjimi obiskovalci. V času, ko
so stanovanjske zasnove podvržene vedno bolj normiranemu vrednotenju in
optimizaciji kvadratnih metrov, pomenijo takšni prostori možno oprijemališče
drugačnih, manj atomiziranih in bolj skupnostnih praks v stanovanjski gradnji.
Fasade stanovanjskih objektov v javni gradnji kolektivno izražajo karakteristike,
ki jih pri zasebni gradnji za trg iščemo zaman. Razen najelitnejšega segmenta
investitorske tržne gradnje, kjer je status nepremičnine s kakovostnimi materiali in
bolj ali manj ambicioznim likovnim nagovorom občasno naglašen tudi na zunanjščini,
je večina fasad stanovanjskih kompleksov za trg pretežno konfekcijska, neizrazita
in slabo prepoznavna. Po drugi strani pa so številne fasade projektov republiškega
in občinskih skladov bistveno bolj zgovorne, poudarjene in karakteristične.
Arhitekturni eksperiment, ki ga še posebej pri urbanistični zasnovi in možnosti
drugačnih zasnov posameznih stanovanj frustrira pravilnik o minimalnih standardih
pri gradnji stanovanj, se lahko še najsvobodneje izraža na zunanjščini – v likovnem
izrazu, materialih in referencah, ki jih vzbuja. Vendar pa fasadnih plaščev ne smemo
razumeti samo kot frustriran oblikovalski transfer stran od bolj normiranih in morda
tudi pomembnejših lastnosti stanovanjskih sosesk; pluralen izraz fasad nagovarja
tudi temo specifičnosti lokacije, navezavo bodisi na lokalne značilnosti bodisi
na arhitekturno izročilo prostora, s tem pa načenja element, ki je za investitorje
stanovanj za trg pogosto povsem v ozadju: specifičnost in identifikacijo s sosesko,
ki je za dolgoročen zložen razvoj bivalnega okolja gotovo med ključnimi, a pri
tržni gradnji zaradi vpletenih kratkoročnih špekulativnih interesov prepogosto
spregledanimi pogoji.

Fotografije: Miran Kambič

Verjetno največje razlike v primerjavi z bolj obsežno gradnjo sosesk in drugih oblik
organizirane stanovanjske gradnje v socializmu pa so razvidne v prostoru med
stanovanji: pri organizaciji in oblikovanju zelenic in zunanjega prostora nasploh.
Glede na prevladujoče manjše merilo sosesk se je pričakovano zmanjšala tudi
skupna površina ozelenjenih dvorišč, zelenic, igrišč in drugih zunanjih ureditev.
Zmanjšanje ni bilo linearno, ampak drastično; upad obsežnejših gradenj je pometel
z velikimi odprtimi prostori med bloki, ki so bili značilnost sosesk, kot so Fužine
in Štepanjsko naselje, manjše merilo pa je zaviralo tudi ureditev večjih zelenih in
rekreacijskih povezav znotraj naselja in z okolico, ki so značilnost starejših sosesk.
Normiranost igrišč in zazelenjenih površin glede na stanovanjsko enoto je sicer
preprečila popolno izginotje skupnega zelenega prostora, vendar se je skupni
1991–2021
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F3
Leto zgraditve: 2014-2016
Arhitektura: Tadej Glažar, Jurij Kobe, Janez Koželj, Aleš Vodopivec, David
Kozamernik, UniArh d.o.o., Anže Zalaznik, Ajda Ebenšpanger
Naročnik: Stanovanjski sklad RS
Število enot: 52 stanovanj za prodajo
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Leto zgraditve: 2014
Arhitektura: Dekleva Gregorič arhitekti / Aljoša Dekleva, Tina Gregorič,
Lea Kovič, Martina Marčan, Andi Koder, Tea Smrke, Daniel Schwartz,
Simon Vrščaj
Naročnik: Stanovanjski sklad RS
Število enot: 185 stanovanj za prodajo
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Dolga lamela ob osrednji cesti skozi Brdo tvori središče naselja, s
svojo dolgo stranico pa cesto in parkirišče ločuje od osrednjega
igrišča in rekreativnih površin na drugi strani. Tako po arhitekturni
zasnovi, razvidni iz tlorisov in prerezov, kot tudi po fasadnem
nagovoru je zasnovana kot komplementarna kompozicija štirih
različnih pristopov k organizaciji stanovanj. Stanovanja v objektu F3
so bila zasnovana za prodajo na trgu; poleg tega so v povprečju večja
od drugih, so bolj razgibana ter imajo več zunanjih balkonov in teras.
Nastal je kompleks, ki je obenem prepoznaven in drugačen od vseh
drugih tukajšnjih objektov, po drugi strani pa je raznolikost štirih
sestavnih delov na fasadi dovolj ublažena, da lamela deluje kot celota.
Različne komunikacijske, tehnološke in organizacijske rešitve znotraj
objekta upravičujejo njegov naziv »vzorčna hiša«, vendar slednja
po drugi strani ne preizkuša različnih vzorcev uporabe in lastništva
stanovanj. Zato je objekt F3 s celoto Brda v nekoliko nejasnem in
nelagodnem razmerju; velike prodajne površine so iz arhitekturnega
eksperimenta ustvarile prodajno uspešnico po povsem tržni ceni,
izsledki in nauki prostorsko-bivalnega eksperimenta pa ostajajo
omejeni na kupce velikih in dragih stanovanj.

D

Fotografije: Miran Kambič

Fotografije: Miran Kambič
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Bloke v osrednjem delu Brda 1 zaznamuje opečni plašč, ki morda
vzbuja asociacije na stavbne plašče Edvarda Ravnikarja in ljubljanske
arhitekturne šole sedemdesetih let. Razgibana celota skriva
disciplinirano zasnovo, ki je v primerjavi z običajnimi stanovanjskimi
tlorisi pri nas razmeroma nenavadna. Osrednji hodnik posameznega
bloka na obeh straneh obdaja ozek in kontinuiran servisni pas.
Temno jedro bloka je tako obenem dosledno tudi sanitarno in
servisno jedro, zaradi česar se lahko dnevni in nočni stanovanjski
program nemoteno razvije ob zunanji strani bloka. Modularnost in
prilagodljivost zasnove spominja na repetitivno zasnovo meščanskih
stanovanj 19. stoletja, obenem pa ustvarja tudi možnost združevanja
oziroma razdelitve posameznih stanovanjskih enot. Vprašanje ostaja,
kako realna je takšna fleksibilnost – ne zaradi zasnove, ampak zaradi
drugačnih lastninskih in uporabniških razmerij v bloku, kjer so bila
stanovanja namenjena prodaji, ne pa najemu, ki bi fleksibilnost
združevanja in deljenja posameznih enot verjetno omogočal v večji
meri. Bloke zaznamuje še ena uporabniška novost: skupnostni
prostori, ki zavzemajo pomenljiva mesta nad vhodi. Poleg skupnih
komunikacij in servisa so skupnostni prostori priložnost, kjer se kljub
fragmentaciji lastništva posameznih stanovanj slovenski tranzicijski
eksperiment iskanja ravnotežja med skupnostnim in individualnim
lahko premakne naprej.
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F2
Leto zgraditve: 2015-2017
Arhitektura: Bevk Perović arhitekti / Matija Bevk,
Vasa J. Perović, Davorin Počivašek, Mitja Zorc
Naročnik: Stanovanjski sklad RS
Število enot: 102 najemni stanovanji

Štiri dvo- oziroma trinadstropne lamele z najemnimi
stanovanji zamejujejo severni rob naselja in se
vzdolž zložnega pobočja počasi vzpenjajo proti
najrazglednejši točki Brda, od koder se pogled
odpira prek avtocestnega obroča proti Alpam.
Lamele sestavlja osrednji hodnik s stanovanji
na obeh straneh. Racionalno, disciplinirano
zasnovana stanovanja z jasno ločenima dnevnim in
nočnim delom na zunanjosti označuje zvezen pas
enotnih balkonov. Ti v sicer redkobesedni zasnovi
predstavljajo premišljen dialog med zasebnostjo in
javnostjo, med posameznim in skupnim. Tako kot pri
nekaterih drugih stanovanjskih objektih biroja Bevk
Perović arhitekti (npr. Sotočje v Kranju) je razmerje
med kolektivno enotnostjo stavbe in individualno
svobodo uporabnikov doseženo z zavesami in
balkonskim pohištvom, ki pa so fleksibilni in si jih
uporabniki lahko prilagajajo. Krajši stranski fasadi
zgovornost balkonov dopolnjujeta z zadržano
anonimnostjo, ki jo prekinja samo veliko okno na
vsakem koncu hodnika.

prostor v veliki meri fragmentiral, tudi kot posledica manjših, na točkovni in lamelni
zazidavi osnovanih tipologij. Najbolj daljnosežno pa je na spremembe zelenih in
drugih odprtih skupnih površin vplivala povečana potreba po garažah. Norma
enega do dveh, včasih celo več avtomobilov na posamezno stanovanje na eni
strani in težnja po racionalni izrabi zemljišča na drugi strani sta povzročili bistveno
spremenjen značaj odprtega skupnega prostora. Zaradi tako povečanih parkirnih
potreb so na prostoru pod in med posameznimi stanovanjskimi objekti praviloma
garažne površine, ki navadno segajo dve etaži v globino. Pogosto parkirne etaže
zavzemajo večino gradbene parcele, nemalokrat vse do parcelne meje. Stanovanjske
soseske so se tako iz nekdanjih na veliko parcelo postavljenih blokov in stolpnic z
velikimi nepozidanimi vmesnimi površinami (ki so se zaradi naknadno povečanih
potreb po parkiranju pogosto spremenile v ad hoc parkirišča) spremenile v zvezno
podkletene podzemne komplekse, iz katerih nad zemljo rastejo posamezni stolpiči
in lamele s stanovanji. Iz takšne v celoti podkletene parcele pa seveda ne raste
zrelo zelenje, ki je v desetletjih po zgraditvi bistveno spremenilo videz in bivalno
kakovost starejših stanovanjskih sosesk. Za drevje in večje grmovje so v najboljšem
primeru rezervirana betonska korita, ki segajo v parkirne etaže in tako zmanjšujejo
racionalnost kletnih površin, obenem pa minimalizirajo zunanje površine, kjer lahko
zraste zrelo zelenje. Tako zasnovane zelene površine med bloki so obsojene na to,
da se ne bodo nikoli zarasle z zrelo zazelenitvijo in bodo večno ostale bolj ali manj
izravnan parter, ki mora zvesto slediti betonski plošči nad parkirnimi kletmi in na
katerem lahko zaradi omejene količine zemljine rasteta samo nizka trava in manjše
grmičevje. Takšne soseske bodo na mnoge načine vedno obsojene na to, da ostanejo
»mlade« soseske, v katerih ne le zelenje, ampak tudi soseska kot celota ne moreta
postati v okolje vraščena in zrela kompozicija. Situacija bo v prihodnjih desetletjih,
ko bo zrela zazelenitev zunanjih prostorov pod vplivom podnebnega segrevanja
postala še bolj ključen pogoj vzdržnega urbanega življenja, še toliko opaznejša.
Skupaj s predvidenim upadom potrebe po osebnih avtomobilih in možnostjo
velikih na pol praznih etaž pod stanovanjskimi objekti, ki pa jih bo kljub temu treba
vzdrževati, razmeroma nedavne zasnove, predvsem pa pravilnik o minimalnih
standardih gradnje stanovanj, na podlagi katerega so bile oblikovane, sprožajo
ključna vprašanja o svoji dolgoročni vzdržnosti in primernosti za družbo v dobi boja
z globalnim segrevanjem.

Fotografije: Miran Kambič
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Paviljon s skupnostnim prostorom. Fotografija: Miran Kambič
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Fotografije: David Schreyer

Severni del Novega Brda zaključuje kompozicija
šestih blokov z najemnimi stanovanji javnega
stanovanjskega sklada MOL. Urbanistična ureditev
je tako kot sosednji območji E2 in E3 delo arhitektov,
ki so oblikovali objekte in stanovanja v njih.
Arhitekturno zadržana kompozicija blokov zunanji
nagovor oblikuje predvsem z velikimi konzolnimi
balkoni in s fasado, ki po barvi in podobi odstopa od
drugih območij soseske na Brdu. Zasnovo tako kot
pri drugih najemu namenjenih stanovanjih odlikuje
racionalna razporeditev prostorov, ki omogoča
prilagajanje stanovanjskega tlorisa, predvsem pa
oblikuje stanovanje brez hodnikov. Pri stanovanjskih
tlorisih lahko zaznavamo vztrajno poslavljanje
notranjega hodnika kot komunikacijskega in tudi
shrambnega prostora ter na njegov račun porast
osrednjega kuhinjsko-bivalnega bloka, ki poleg
bivalne prevzame tudi komunikacijsko funkcijo
(nanj se navezujejo spalnice in balkon). Tako kot
pri bližnjih blokih biroja Dekleva Gregorič arhitekti
je bil tudi za območje E1 predviden skupinski
prostor za stanovalce s fleksibilnim programom.
Nava arhitekti so ga namesto v bloke umestili v
bližnji prostostoječi paviljon, ki skupaj s krajinsko
ureditvijo roba soseske Brdo k uporabi ne bo
nagovarjal samo stanovalcev, ampak verjetno tudi
sosede in obiskovalce.

H

Vrstne hiše in med sabo prepleteni dvojčki na privzdignjeni, privilegirani lokaciji na jugozahodnem
robu soseske pomenijo tipološki eksperiment; gradnja vrstnih hiš je bila do te realizacije v samostojni
Sloveniji skoraj v celoti v domeni zasebnih investitorjev. Tudi te hiše so namenjene prodaji na trgu,
verjetno pa je dejstvo, da so nastale v kontekstu soseske, bistveno pripomoglo k nekaterim njihovim
osrednjim odlikam. Za slovenske razmere so nenavadne, ker so razvite v višino in s tem kažejo uveljavljanje
zahodnih, anglosaških in nizozemskih vzorov pri organizaciji vrstnih hiš kot vmesne urbane tipologije
med individualizmom samostojnih hiš in kolektivnimi večstanovanjskimi objekti. Razgibana kompozicija
v volumen vrstne hiše ne vstavlja samo bivalnih površin in razmeroma obsežnega servisa (vključno z
garažo), ampak tudi osnovne zunanje bivalne površine – terase. Disciplinirano razmerje med individualnim
in kolektivnim tako kot pri drugih projektih Bevk Perović arhitektov bistveno pogojuje fasada, ki iz
razgibanih enot ustvarja skladno celoto. Vrstne hiše so, morda paradoksalno, v mnogih pogledih najbolj
urbani del soseske. Ostajajo redek primer gradnje pri nas, ki dokazuje, da je med dvema skrajnostma,
idealoma lastne hiše z vrtom in stanovanja v mestu, še veliko in pretežno neraziskano polje, ki pa v
ničemer ni obsojeno na suburbani kontekst, ampak lahko tudi vrstne hiše gradijo mesto. Vprašanje, ali
so razmeroma velike in drage enote tudi model za regulirano javno gradnjo, pa ostaja odprto. Bolj kot
na predvojne in povojne eksperimente z minimalno in racionalno vrstno hišo enote F6 spominjajo na
realizacijo drugačnih, stratificiranih bivanjskih idealov višjega srednjega sloja.
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Leto zgraditve: 2021
Arhitektura: Nava Arhitekti / Monika Fink Serša,
Aleksander Lužnik, Ana Ocvirk Šafar, Miklavž Tacol,
Boris Vranić, Zala Privšek, Liza Privšek
Naročnik: Stanovanjski sklad RS
Število enot: 174 subvencioniranih najemnih
stanovanj
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Leto zgraditve: 2015-2017
Arhitektura: Bevk Perović arhitekti / Matija Bevk, Vasa J. Perović, Davorin Počivašek, Maja Valič
Naročnik: Stanovanjski sklad RS
Število enot: 30 stanovanj za prodajo
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Fotografije: Miran Kambič
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Skupnost za mlade
Gerbičeva
Leto zgraditve: 2021
Arhitektura: Protim Ržišnik Perc
Naročnik: Stanovanjski sklad RS
Število enot: 109 bivalnih enot za najem

Fotografija: Miran Kambič

E2 in E3
Leto zgraditve: 2021
Arhitektura: Dekleva Gregorič arhitekti / Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovič, Andi Koder, Martin Kruh, Martina
Marčan, Naia Sinde, Tina Špat, Vid Zabel
Naročnik: Stanovanjski sklad RS
Število enot: 498 stanovanj za najem
Skoraj petsto enot javnih najemnih stanovanj, ki bodo dokončana ob koncu leta 2021, verjetno pomeni
največji strukturni premik v dejavnosti Stanovanjskega sklada RS in reorientacijo od gradnje stanovanj za trg
proti gradnji javnih najemnih stanovanj z nadzorovano in enotno (ne pa nujno subvencionirano) najemnino,
pri čemer Stanovanjski sklad RS ostaja lastnik in dolgoročni upravljavec objektov. Sprememba lastniških in
upravljavskih razmerij se kaže tudi v arhitekturni zasnovi soseske Brdo 2, kjer so Dekleva Gregorič arhitekti
ustvarili tako urbanistično kot tudi arhitekturno zasnovo. Celota je oblikovana kot točkovna zazidava, ki jo
od osrednje ceste ločujejo in s tem ščitijo vzdolžne lamele z manjšimi stanovanji. Lamele so organizirane
vzdolž zunanjih povezovalnih hodnikov, ki so značilnost britanske javne stanovanjske gradnje druge polovice
dvajsetega stoletja, pri nas pa jih razen redkih izjem skoraj ne srečamo. Svojevrstna referenca na britansko
družbeno gradnjo so tudi samostojni komunikacijski stolpi, ki povezujejo po dve lameli. Nivojski stik med
posameznimi najemnimi stanovanji in skupnimi zunanjimi komunikacijami pomeni ne samo organizacijski,
ampak tudi socialni eksperiment. Tudi komunikacije točkovnega tipa zazidave so organizirane okrog
izrazito kolektivnega, vendar introvertiranega atrija. Tako kot v nekoliko starejših opečnatih blokih Dekleva
Gregorič arhitektov čez cesto so tudi tu bistvena sestavina soseske skupnostni prostori, ki pa so namesto v
nadstropje umeščeni v pritličje, z neposrednim izhodom na skupni javni prostor – parkovni parter. Oba tipa
blokov v enoten nagovor preobraža izrazna fasada iz keramike, ki iz velikega števila razmeroma majhnih
blokov oblikuje učinkovit skupinski nagovor in bo morda sčasoma oblikovala tudi kolektivno identiteto
območja. Ta bo tudi zaradi najemnega značaja soseske in enotnega upravljavca območja nedvomno
drugačna kot identiteta večine Brda na drugi strani ceste.

Razmeroma anonimno oblikovana zgradba na
območju študentskih in dijaških domov prinaša na
slovenski stanovanjski trg tipološko posebnost.
Stanovanjski sklad je skupnost za mlade zasnoval
kot prehodno obliko reševanja stanovanjskega
problema v mestu, kjer so mladi, ki vstopajo
iz izobraževanja v zaposlitev in odraslost brez
podedovanih stanovanj ali podpore staršev, skoraj
povsem prepuščeni vedno bolj zaostrenim in
nereguliranim najemnim razmeram. Kompleks je
zasnovan kot prehoden stanovanjski objekt za
mlade, z minimalnimi bivalnimi enotami za eno,
dve in tri osebe. Posamezne stanovanjske enote
se zgledujejo po študentskih domovih; prihodnja
leta pa bodo pokazala, ali so dvo- in triposteljne
enote primerna prehodna oblika reševanja
stanovanjskega problema. Zasnova stavbe
omogoča razmeroma preprosto spremembo
dvo- in triposteljnih enot v majhna stanovanja.
Pomembnejša novost so skupni prostori, ki so
srce objekta in ki nakazujejo sicer skoraj v celoti
neizkoriščeno eksperimentalno polje življenja v
skupnosti, ki ga ne more zadovoljiti niti klasično
najemno niti običajno lastniško stanovanje.
Skupnost za mlade odpira vprašanja o oblikovanju
uporabniških alternativ in dopolnitev dvema
skrajnostma ponudbe na stanovanjskem trgu, ki v
dobi manjših ali nekonvencionalnih gospodinjstev,
dela od doma ter drugačnih družabnih in družinskih
vzorcev le stežka sledi potrebam. Takšni razmisleki
morajo v kontekstu družbe, ki se je po letu 1991
odpovedala skoraj vsem oblikam stanovanjske
preskrbe, ki niso bile zasnovane za klasično
nuklearno družino, pomeniti izhodišča za bolj
fleksibilne, eksperimentalne, dogovorne in odprte
stanovanjske oblike.

Fotografije: Miran Kambič

Pod Pekrsko gorco
Leto zgraditve: 2022
Arhitektura: Jereb in Budja arhitekti, Arhitekti Dobrin,
Kostak GIP, d. o. o. / Ervin Mahne, Rok Jereb, Blaž Budja,
Miha Dobrin
Naročnik: Stanovanjski sklad RS
Število enot: 400 stanovanj za najem
Na jugozahodnem obrobju Maribora, sredi nizke,
pretežno enodružinske predmestne zazidave,
nastaja večja soseska s štiristo najemnimi
stanovanji, ki so razporejena okrog štirih dvorišč.
Urbanizem z meandrasto zazidavo omogoča
kakovostno in raznoliko zasnovo večjih skupnih
zelenih površin, pa tudi osrednjega tlakovanega
trga z lokali in drugim javnim programom. V
meandrih stanovanjske zazidave tako ne najdemo
le običajnih najemnih stanovanj, ampak tudi
oskrbovana stanovanja, vrtec, lokale, poslovni
objekt, vrtičke in igrišča. Pod Pekrsko gorco se
nakazuje moderniziran, v preteklih desetletjih že
skoraj popolnoma opuščen koncept soseske, ki ima
poleg stanovanj in igrišč tudi druge, kompleksnejše
skupne programe, ki iz naselja šele ustvarjajo
prostor bivanja in morda celo skupnosti. Zaradi
periferne lege naselja je raznolikost družbenega
servisa tudi njegov osnovni preživetveni pogoj.

Pomembno vlogo pri zasnovi odprtih skupnih
programov ima rešitev parkiranja, ki je sicer
tako kot pri drugih sodobnih soseskah tudi tu
predvideno v podzemnih parkiriščih, vendar
parkirna klet ne zavzema celotne parcele.
Konstrukcijsko sledi meandrom stanovanjske
zazidave, s tem pa sklenjene zelene površine
pušča nepodkletene. Stanovanja so oblikovana
kot nekoliko posodobljena izpeljanka klasičnega
funkcionalističnega tlorisa z dnevnim in nočnim
delom, pri čemer pa izstopa razsežen kuhinjskobivalni prostor z velikim balkonom. Za razliko
od večine naselij iz zadnjih desetletij, ki imajo v
podzemne garaže v najboljšem primeru vstavljene
posebne kesone za večja drevesa, se bodo zelene
površine soseske Pod Pekrsko gorco sčasoma
zarasle z zrelim drevjem in preostalim zelenjem.
Tako zasnovan kompleks tudi ne parazitira na
že obstoječem družbenem in infrastrukturnem
omrežju, ampak ga v dobršni meri vzpostavlja sam,
tudi za svojo okolico, ter je zaradi prepleta funkcij
in svoje kritične mase dovolj močan prostorski
akter, da bo lahko spodbujal nadaljnjo kakovostno,
trajnostno urbanizacijo mesta.

Fotografije: Miran Kambič

1991–2021

Povzetek 1991–2021

Abstract 1991–2021

Republika Slovenija je po osamosvojitvi spremenila političnoekonomski sistem in
iz samoupravnega socializma, ki pa je imel že od šestdesetih let naprej številne
tržne poteze, prešla v kapitalistično liberalno demokracijo. Prehod okrog leta 1991
je radikalno posegel tudi v obstoječe stanovanjske razmere. Koncept stanovanjske
pravice je bil ukinjen, Stanovanjski zakon iz leta 1991 pa je nekdanjim nosilcem
stanovanjske pravice omogočil zelo ugoden odkup nekdanjih družbenih stanovanj,
pri čemer so bili zaradi enakih odkupnih cen po vsej državi in dodatnih popustov
pri plačilu z gotovino najbolj privilegirani že tako dobro situirani urbani prebivalci.
Obenem je zakon ustanovil Stanovanjski sklad RS, ki naj bi v spremenjenih razmerah
zagotavljal stanovanja za najbolj ogrožene skupine prebivalstva. Za vse ostale naj bi
bil dostop do stanovanj urejen s ponudbo in povpraševanjem na prostem trgu.

After becoming an independent country, the Republic of Slovenia changed its
political and economic system and moved from the self-governing socialist system,
which was already becoming increasingly market-conditioned ever since the 1960s,
to capitalist liberal democracy. The transition around 1991 radically changed the
existing housing conditions. The concept of the “right to housing” was abolished,
the Housing Act of 1991 enabled a very favourable purchase of former public-owned
housing units by the former holders of the “right to housing”. The already privileged
urban class became the prime beneficiary of this transfer because apartments were
offered at same prices regardless of their location as well as because of additional
discounts on cash payments. At the same time, the Housing Fund of the Republic
of Slovenia, Public Fund was established by law, with a view to provide housing for
the most endangered groups of the population in the changed conditions of the
market economy. For all others, access to housing was to be regulated by supply and
demand on the free market.

V nasprotju z idealnimi modeli prostega trga pa lastninjenje stanovanj in zasebna
iniciativa nista pospešila produkcije stanovanj, ampak sta jo v primerjavi z zadnjimi
desetletji socializma bistveno upočasnila. Še posebej gradnja javnih stanovanj je v
prvem desetletju po osamosvojitvi skoraj povsem zastala. Nepremičnine so zaradi
pomanjkanja ponudbe in vedno večjega povpraševanja, pa tudi zaradi ekonomskih
pretresov tranzicije postale pomembne tudi kot investicija in zavarovanje pred
inflacijo. Z odprodajo družbenih stanovanj je Stanovanjski zakon za nekaj časa sicer
kupil socialni mir, ker pa večina s kupnino pridobljenih sredstev ni bila vložena v
gradnjo novih javnih stanovanj, so strukturna neskladja na področju preskrbe z
nepremičninami postajala vedno bolj očitna. Šele v novem tisočletju se je spet
začelo graditi več stanovanj, od leta 2015 pa se je Stanovanjski sklad RS preusmeril
na načrtno gradnjo javnih najemnih stanovanj. V novem tisočletju sta javno
stanovanjsko gradnjo zaznamovali prepoznavna arhitekturna kakovost in identiteta:
predvsem z uporabo instituta javnega natečaja, ki je k nalogi pritegnil najboljše
arhitekturne pisarne, in zaradi možnosti vsaj minimalnega eksperimentiranja s
stanovanjskim tlorisom in sugeriranja dodatnih vsebin, kot so skupni prostori. Javna
stanovanjska gradnja je postala skoraj edina možnost za kakovostno produkcijo
večstanovanjske arhitekture in delno modernizacijo zastarelega funkcionalističnega
tlorisa, namenjenega standardizirani nuklearni družini. V zadnjih letih se je število
novozgrajenih javnih najemnih stanovanj postopoma povečevalo. Obenem pa
so se v pretežno kakovostni javnostanovanjski produkciji pokazali tudi nekateri
strukturni problemi. Nesistemski ukrepi niso odpravili pomanjkanja dolgoročnega
in predvidljivega financiranja gradnje novih stanovanj ter zastarelosti in rigidnosti
pravilnikov. Predvsem pa je novih javnih stanovanj zaradi velikega tranzicijskega
zaostanka še zmeraj premalo, da bi uravnotežila vedno bolj zaostreno stanovanjsko
krizo. Za resnično uporabo v preteklih letih v projektih Stanovanjskega sklada RS
nakazanega arhitekturnega potenciala, ki bi iz javne stanovanjske politike lahko
oblikoval trajnostno razvojno paradigmo za celotno državo, so tako neizogibno
potrebne obsežne davčne, zakonodajne in politične spremembe. Takrat bo lahko
sodobna arhitektura stanovanj in sosesk, zgrajenih v zadnjem desetletju in pol,
postala ambiciozna in napredna stanovanjska, prostorska in družbena paradigma za
celotno državo.
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In contrast to ideal free market models, housing privatization and private initiative
have not accelerated housing production, but rather slowed it down significantly
compared to the last decades of socialism. Public housing construction in particular
ceased almost completely in the first decade after the independence. Due to the lack
of supply and the growing demand, as well as the economic turmoil of the transition,
real estate has also become important as an investment and hedging against
inflation. With the privatisation of public-owned housing stock, the Housing Act bought
social peace for a certain period of time, but because most of the funds obtained
through the purchase were not invested in the construction of new public housing,
structural disparities in real estate supply became increasingly apparent. It was only
in the new millennium that the construction of more public housing units was initiated
again. The Housing Fund redirected its policy towards the construction of public rental
apartments around 2015. In the new millennium, public housing construction became
a recognisable quality and identity, mainly due to the institute of open architectural
competitions that managed to attract the best architectural offices, provided at least
minimal experimentation with housing forms as well as opened up opportunities to
suggest programme inventions, such as joint use of common areas. Public housing
construction has become almost the only option for quality multi-apartment
architecture, and the opportunity for the partial modernization of an outdated
functionalist floor plan intended for a standardized nuclear family of the mid-20th
century. At the same time, significant structural problems also emerged. Due to the
legislation favouring car-based infrastructure, modern residential neighbourhoods
are most often actually complexes of underground garages with above-ground
residential structures, which among other things prevents mature landscaping of
public spaces. Non-systemic measures failed to address the lack of long-term and
predictable financing for the construction of new housing, and the obsolescence and
rigidity of regulations. Most importantly, the number of newly built public housing units
still doesn’t compensate for the housing crisis that is largely the result of housing
construction passivity in the 1990s. Radical fiscal, legislative and political changes are
thus essential for the genuinely ambitious use of the architectural potential indicated
in recent years. This provided, the contemporary public housing architecture of the
last fifteen years will be able to expand into an ambitious and progressive housing,
spatial, and social paradigm for the whole country.

1991–2021
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PARKIRIŠČA
Standardi za parkirne površine na stanovanjsko enoto so morda najbolj
daljnosežno določili značaj javnih in zasebnih stanovanjskih sosesk po prelomu
tisočletja. Norma dveh ali celo več avtomobilov na posamezno stanovanje na eni
strani in težnja po racionalni izrabi zemljišča na drugi strani določata bistveno
spremenjeno podobo odprtega skupnega prostora med stanovanjskimi
objekti. Parkirne kleti zato največkrat zavzemajo večino gradbene parcele,
stanovanjske soseske pa so danes pravzaprav zvezno podkleteni podzemni
kompleksi, iz katerih nad zemljo rastejo posamezni stolpiči in lamele s
stanovanji. Večja drevesa so lahko zasajena samo na robovih parcel, kjer
kletne etaže prostor prepustijo raščenemu terenu, in v posebej za to zgrajenih
koritih sredi garažnih kleti. Sodobne soseske so zato pogosto obsojene na to,
da ostanejo »mlada« okolja z le malo zrele zazelenitve. Skupaj s predvidenim
upadom potrebe po osebnih avtomobilih in možnostjo velikih na pol praznih
etaž pod stanovanjskimi objekti, ki pa jih bo kljub temu treba vzdrževati, takšne
zasnove sprožajo ključna vprašanja o prilagodljivosti in dolgoročni vzdržnosti
prostora za družbo v času ekonomskih in okoljskih pretresov.
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Fotografija: Miran Kambič
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STANOVANJE IN DELO
Tipična nepremičninska investicija dvajsetih in tridesetih let v ljubljanski
poslovni četrti vzdolž današnje Cankarjeve ceste je bila palača banke oziroma
podjetja, ki je pritličje namenilo uradovalnim dvoranam za stranke, mezanin
pisarniškim prostorom, ostala nadstropja pa najemnim stanovanjem, ki so
bila dostopna po sekundarnih stopniščih. Delovna mesta in stanovanja višjih
uradnikov so bila tako pogosto v isti stavbi, ki je s fasado izžarevala enoten
samozavesten značaj korporativne palače. Razpršitev tveganja z različnimi
programi je skupaj s politiko investicij v razmeroma nizko donosne, a varne
najemne nepremičnine za lastne uslužbence nadaljevala staro tradicijo
investiranja v najemna stanovanja, ki pa jo je najprej zatresla gospodarska
kriza v tridesetih letih, dokončno pa so jo razgradile druga svetovna vojna in
povojne razlastitve. Od konca druge svetovne vojne naprej so bile posamezne
stavbe v središču mesta vedno bolj namenjene samo enemu, bodisi samo
poslovnemu bodisi samo stanovanjskemu programu; z izkušnjo pandemije
covida-19 in s porastom dela na domu pa se nekdaj običajno prepletanje
funkcij v isti stavbi vrača na nov, drugačen način. Delo od doma funkciji
bivanja in dela namesto v posamezni stavbi prepleta v vsakem stanovanju in
sobi posebej.

Edo Mihevc, Kozolec, Ljubljana. Foto: Svetozar Guček, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
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Zgoščena gradnja v mestnem središču, hrani: ZAL
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Šišenska soseska 6, Ljubljana, februar 1973. Foto: Marjan Ciglič, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

SURS, 2021

Arhitektura mora kot večno občutljivi
medij v vseh svojih različnih gradbenih
nalogah upoštevati mnogovrstne
okoliščine in reagirati na različne
medsebojne odnose in nazore. Izraža
se v nekem vizualnem redu, ki sloni na
jasnih analizah funkcionalnih, socialnih,
kulturnih in še kakšnih problemov.
Stanko Kristl, Sinteza 13-14, 1969

Mladina na gradbišču Štepanjskega naselja. Ljubljana, 7. junij 1981. Foto: Miško Kranjec,
hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Štepanja vas! Kako bi se v njej počutil Le Corbusier? Kako
bi se v njej znašel Sončni kralj? Kako je mogoče spremeniti
kmetiško sprenevedanje in tudi oholost v mesto, ki je najbolj
stroga oblika človekovega duha? Smrt idiliki! Idilika je
pokopališče človekovih stremljenj. Če bi, recimo, Sončni kralj
in Le Corbusier dobila stanovanje v Štepanji vasi, bi se njun
značaj v enem mesecu spremenil.
Jože Javoršek: Vodnik po Ljubljani, Založba Obzorja Maribor, 1965

Stanovanja v Ljubljani
v šestih letih dražja za

skoraj polovico
Dnevnik, 2021

Namesto zaključka – nadgradnja
Dvajseto stoletje je bilo obdobje velikih prelomov. Vojne, ekonomske krize, migracije
ter spremembe ekonomskih in političnih sistemov so večkrat izzvale premisleke
ne le v povezavi z organizirano gradnjo stanovanj, temveč o splošnem odnosu
do koncepta doma in bivanja, pa tudi o socialni politiki. Pregled organizirane
stanovanjske gradnje zadnjih stotih let, ki smo ga začeli z grobo delitvijo na tri ločena
študijska obdobja, je jasno pokazal, da se ta obdobja med seboj zares drastično
razlikujejo, hkrati pa se tudi znotraj njih neprestano pojavljajo preobrati, preboji in
premiki. Odkar se je organizirana stanovanjska gradnja na Slovenskem utrdila kot
koncept in nuja, na tem področju neprestano prihaja do menjav in prelamljanj. Kljub
temu pa gre vseeno za isto geografsko, kulturno in identitetno območje, ki je svoj
napredek in razvoj – vede ali nevede, hote ali nehote – vedno oplajalo s spoznanji iz
preteklih obdobij. Kljub razpokam, ki so jih v časovno kontinuiteto zarisale vojne in
menjave sistemov, predvsem pa s prostori in stavbami, ki so se v vsej svoji navidezni
statičnosti znova in znova prilagajali spremenjenim razmeram in ostajali reference
za gradnjo in prostorsko urejanje v prihodnjih desetletjih. Prav nenehno prilagajanje
stavb, sosesk in mest spreminjajočim se zunanjim pogojem priča o premislekih glede
dobre organizirane stanovanjske gradnje. Ob primerjavi zasnove, izhodiščnega stanja
in trajanja teh stavb, sosesk in mest jih lahko beremo z enako jasnostjo kot številna
teoretska besedila ali študije, ki so v zadnjem stoletju nastajali na to temo.
V vsakem izmed obravnavanih treh obdobij lahko v beletristiki, v dnevnem časopisju
ali med vrsticami strokovnih študij naletimo na priznanje stiske in nezadovoljstvo s
stanovanjsko preskrbo pri nas. Po vsakem izmed prelomov se je situacija zaostrila,
četudi vsakič na povsem svojstven način, vedno znova pa so jo poskušali reševati
z dognanji in orodji, ki jih je prinesla nova doba. V želji po postavljanju novih pravil in
dokazovanju svoje nadvlade nad preteklostjo je vsako izmed obravnavanih obdobij
planilo v avtorske rešitve in nove metode, ne da bi zares ozavestilo zglede, ki bi
jih bilo morda vredno ohraniti. S tem so kakovostne prakse prepogosto ostajale
spregledane ali pa so končale kot mrtvi rokavi, ki jih je tok investicij pustil ob strani.
Na drugi strani pa nam lahko številni uspešni primeri organizirane stanovanjske
gradnje, ki se jim je uspelo prilagoditi družbenim spremembam in še danes živijo kot
uspešne soseske, služijo za izhodišče za učenje in razmislek o prav tistih lastnostih, ki
jih pri gradnjah zadnjih desetletij najbolj pogrešamo: med njimi sta zlasti dolgoživost
in prilagodljivost. Pregled zgodovine organizirane stanovanjske gradnje zadnjih sto
let odkriva neomajno vztrajnost stanovanjske krize in neprestano iskanje odgovorov
nanjo, obenem pa jo vodi razumevanje, da lahko kljub na prvi pogled neprimerljivim
obdobjem izoblikujemo smiseln pregled dogajanja, ki poleg prelomov kaže tudi
na kontinuiteto in odpornost, na prilagajanje preteklih premislekov. Prav vitalnost
idej, ki so se prvič pojavile že pred stotimi leti, je navsezadnje preoblikovala prostor
in bivalne navade celotne države in celih generacij. Ob trenutnem vnovičnem
zaostrovanju stanovanjske stiske v slovenskih mestih, ki jo je dodatno zaznamovala
še zdravstvena kriza, je tako spodbudno dejstvo, da se je med akterji javne preskrbe
s stanovanji pri nas končno razrasla misel, da se je treba včasih za uspešen korak
naprej nujno ozreti nazaj.
Če se vrnemo k izhodiščnemu vprašanju, ki smo si ga zastavili na začetku publikacije
– kako primerjati med seboj neprimerljiva obdobja in projekte organizirane
stanovanjske gradnje, ki so v njih nastali – je odgovor ob koncu jasen. Preteklim
obdobjem je skupno to, da so neizogibno in ključno zaznamovala neposredno
sedanjost. Prav ta sedanjost pa je tudi edina relevantna točka gledišča, s katere
lahko opazujemo in vrednotimo preteklost. Zato je pričujoči projekt manj pregled
ali popis in bolj kuriran izbor zgledov. Kriteriji, ki so botrovali izbiri določenih
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študijskih primerov kot kakovostnih zgledov za oblikovanje stanovanjske gradnje v
prihodnosti, nepreklicno pripadajo sedanjosti. Zato je poleg poskusa dokumentiranja
in vrednotenja preteklosti pričujoča publikacija tudi dokument trenutnih razmer
in diskurzov o organizirani stanovanjski gradnji in javni stanovanjski preskrbi.
Konkretne ugotovitve raziskovalnega dela osvetljujejo današnje stanje, ki je produkt
dejavnikov preteklih desetletij in v veliki meri pomeni osiromašenje različnih
tipologij, meril in lokacij organizirane stanovanjske gradnje. Večji gradbeni zamahi
so se iz središč mest preselili na njihovo obrobje, kjer nastajajo srednje velike
soseske z le malo javnega programa, njihova velikost in številnost stanovanj pa
sta po ambicioznosti povsem neprimerljivi z obsežnimi planskimi gradnjami druge
polovice dvajsetega stoletja. Tipološko je nad vsemi ostalimi oblikami stanovanjske
zazidave po vsej Sloveniji prevladal model stolpičev oziroma t. i. vila blokov, ki so za
zasebne investitorje najpreprostejši odgovor na vprašanje, kako graditi, skoraj v vseh
kontekstih. Obenem je premisleka o primernih tipologijah predvsem v manjših krajih
zelo malo. Jasno je, da je prav zato poleg raziskav in razstav pomembno poudariti
tudi nujnost kakovostnih realizacij, ki v praksi premikajo standarde in pričakovanja
glede organizirane stanovanjske gradnje. Tudi zaradi javnih natečajev in odprtosti
javnih naročnikov so se pravzaprav vsi premiki v stanovanjski arhitekturi vsaj v
desetletjih po osamosvojitvi zgodili v domeni javnih investitorjev. Brez novih tipov
prostorov in točkovnih eksperimentov, ki jih pomenijo projekti javnih stanovanjskih
skladov, bi bila slovenska stanovanjska gradnja v arhitekturnem smislu bistveno
siromašnejša. V zadnjem času se vedno pogosteje pojavljajo primeri arhitekturno
ambicioznejših novih sosesk z javnim programom, ki v zasnove znova vpeljujejo
razmislek o kakovostnem odprtem prostoru, pa tudi o različnih tipih zaprtih skupnih
prostorov, ki so na voljo vsem stanovalcem. Razumevanje, da mora za dolgoročno
delovanje stanovanjska gradnja ponuditi možnost spreminjanja v koraku z družbo,
vedno bolj sooblikuje pojavnost sodobne arhitekture. Hkrati pa tisti izvedeni projekti
iz preteklosti, ki še danes ostajajo pomembni gradniki mestnih prostorov, izzivajo
vedno bolj nujen razmislek o energetski, protipotresni in funkcionalni sanaciji, zaradi
česar postaja jasno, da je (tudi) pri organizirani stanovanjski gradnji enako ali še bolj
kot njena ambiciozno zastavljena in vrhunsko izpeljana geneza pomembno tudi njeno
kakovostno trajanje.

Republika Slovenija potrebuje nov, širok, družbeno, prostorsko in okoljsko odgovoren
konsenz o stanovanjski strategiji, ki bi predstavljala enega izmed osnovnih
elementov prehoda v solidarno in trajnostno družbo.
Stanovanjska stiska ni individualni, ampak družbeni problem, ki ga lahko učinkovito
rešujemo samo kot družba s širokim političnim konsenzom, na temelju preteklih
izkušenj in v širokem interdisciplinarnem sodelovanju različnih strok, javnih
deležnikov in civilne družbe.
Nov stanovanjski družbeni dogovor mora temeljiti na oblikovanju in gradnji novih
modelov javnih in zadružnih stanovanjskih sosesk ter na dolgoročni strategiji
vzdrževanja in celovite sanacije obstoječih kvalitetnih bivanjskih okoljih.

...
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arhitektura: Aleksander Dev, Jaroslav Černigoj)
Vrstne hiše Langusova (Ljubljana, 1955-1957;
arhitektura: Marko Šlajmer, Bogdan Fink, Miloš
Lapajne, Jurij Jenšterle, Marjan Lešnik)
Roške stolpnice (Ljubljana, 1957–1960; arhitektura:
Ilija Arnautović, Milan Mihelič, Projektivni atelje
Ljubljana)
Selo (Ljubljana, 1965-1969; urbanizem: Mirko Mrva;
arhitektura: Oton Jugovec)
Planina (Kranj, 1970-1987; arhitektura: Marjan
Bežan, Nives Starc, Vladimir Braco Mušič)
Štepanjsko naselje (Ljubljana, 1973-1985;
urbanizem: Justin Bevk, Mirko Mrva; arhitektura:
Vladimir Brezar, Janez Gorišek, Tatjana Nemec in
Marija Šenk)
Nove Fužine (Ljubljana, 1981-87; urbanizem: Boris
Novak, Stanko Štor, Darja Horvic; arhitektura:
Vladimir Brezar, Tomaž Lavrič, Janez Gorišek, Marija
Šenk, Aleš Guček)
Čebelnjak (Izola, 2003-2005; arhitektura: Rok Oman,
Špela Videčnik, Martina Lipicer, Nejc Batistič, Neža
Oman, Florian Frey, Marisa Baptista)
Poljansko nabrežje (Ljubljana, 2004-2007;
arhitektura: Rok Oman, Špela Videčnik, Martina
Lipicer, Nejc Batistič, Neža Oman, Marisa Baptista,
Karla Murovec, Neli Ouzounova, Florian Frey)

Poljane (Maribor, 2005-2007; arhitektura:
Bevk Perović arhitekti / Matija Bevk, Vasa Perović,
Jernej Bevk, Špela Jerin, Andrej Mercina, Mitja Zorc,
Sanja Škrinjar)
Polje I, II in III (Ljubljana, 2005, 2011, 2015;
arhitektura: Matija Bevk, Vasa Perović, Mitja Zorc,
Davor Počivašek, Christophe Riss, Blaž Hartman,
Jožef Kalčik, Jure Kozin, Irene Salord, Ida Sedušak)
Sotočje (Kranj, 2005-2007; arhitektura: Matija Bevk,
Vasa J. Perović, Davor Počivašek, Ida Sedušak)
Cesta v Gorice (Ljubljana, 2006-2007; arhitektura:
Matija Bevk, Vasa J. Perović, Davor Počivašek,
Mojca Kocbek)
Dolgi most (Ljubljana, 2014-2016; arhitektura:
Matija Bevk, Vasa J. Perović, Davorin Počivašek,
Christophe Riss)
Zeleni gaj - F2 (Ljubljana, 2015-2017; arhitektura:
Matija Bevk, Vasa J. Perović, Davorin Počivašek,
Mitja Zorc)
Zeleni gaj – F3 (Ljubljana, 2014-2016; arhitektura:
Tadej Glažar, Jurij Kobe, Janez Koželj, Aleš
Vodopivec, David Kozamernik, UniArh d.o.o.,
Anže Zalaznik, Ajda Ebenšpanger)
Zeleni gaj – F4 (Ljubljana, 2014; arhitektura:
Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovič, Martina
Marčan, Andi Koder, Tea Smrke, Daniel Schwartz,
Simon Vrščaj)
Zeleni gaj – F5 (Ljubljana, 2014-2018; arhitektura:
Aleš Žnidaršič, Katja Žlajpah, Vesna Vraničar)
Zeleni gaj – F6 (Ljubljana, 2015-2017; arhitektura:
Matija Bevk, Vasa J. Perović, Davorin Počivašek,
Maja Valič)
Skupnost za mlade Gerbičeva (Ljubljana, 2021;
arhitektura: Protim Ržišnik Perc)
Novo Brdo – E1 (Ljubljana, 2021; arhitektura: Monika
Fink Serša, Aleksander Lužnik, Ana Ocvirk Šafar,
Miklavž Tacol, Boris Vranić, Zala Privšek, Liza Privšek)
Novo Brdo – E2 in E3 (Ljubljana, 2021; arhitektura:
Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovič, Andi Koder,
Martin Kruh, Martina Marčan, Naia Sinde, Tina Špat,
Vid Zabel)
Pod Pekrsko gorco (Maribor, 2022; arhitektura:
Jereb in Budja arhitekti, Arhitekti Dobrin, Kostak GIP,
d.o.o. / Ervin Mahne, Rok Jereb, Blaž Budja,
Miha Dobrin)
Skupnostni prostor v blokih F4, Dekleva Gregorič arhitekti, fotografija: Miran Kambič
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