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Priročnik je pripravilo pet absolventov 
Fakultete za arhitekturo Univerze v 
Ljubljani, pod mentorstvom in uredni-
štvom profesorja Janeza Koželja. Delo 
je rezultat daljšega proučevanja sodobne 
večstanovanjske arhitekture. Cilj priroč-
nika je predstaviti pregleden nabor mo-
žnosti pri proučevanju, projektiranju in 
gradnji stanovanjskih poslopij. 

Avtorji so namreč prepričani, da je po-
znavanje tipologije na področju arhitek-
ture pomembno izhodišče za ustvarjalno 
projektiranje in iskanje novih zamisli. 
Zato so na enem mestu zbrali primere 
dobre prakse načrtovanja večstanovanj-
skih stavb s konca 20. in začetka 21. 
stoletja. Dejstvo je, da so v današnjem 
času stanovanjske potrebe povsem 
drugačne. Zaradi drugačnega načina 
življenja, komunikacijskih možnosti in 
ponudbe različnih storitev je drugačen 
tudi koncept stanovanjske kulture. Do-
ločajo ga tip družine, možnost dela na 
domu, mobilnost, informacijska teh-
nologija, podnebne spremembe, kupna 
moč in pojem doma. Neka arhitekturna 
rešitev mora torej zadostiti vsem zgoraj 
naštetim dejavnikom in ponuditi tudi 
odgovore na ta vprašanja:

•	 kako posodobiti standardne elemen-
te večstanovanjske arhitekture;

•	 kako na novo urediti njihove funkci-
onalne povezave;

•	 kako stanovalcem zagotoviti zaseb-
nosti;

•	 kakšne so možnosti hitre in preproste 
preureditve stanovanja.

Nabor tipov večstanovanjskih stavb v 
priročniku omogoča prilagoditev po-
sebnim okoliščinam, lokaciji, socialne-
mu in kulturnemu okolju, predvsem 
pa številne različice in različne kom-
binacije, torej nove rešitve. Obstoječe 
stanovanjske stavbe so razvrščene v tri 
osnovne kategorije:
•	 bloki (osnovni, ozki, globoki, atrijski, 

nizki, kratki, visoki, terasni, verižni 
blok zloženka, skladanka, sestavljan-
ka),

•	 stolpi (stolpnica, stolpič, vila blok),
•	 povezane hiše (dvojček, vrstne, veri-

žne, atrijske, sataste hiše, hiše v vrsti, 
terasne hiše, vzidava, parazit).

Posamezni tip stavbe vsebuje natančen 
opis, komentar, shematski prikaz tlorisa 
in prereza (v merilu 1:1.000) ter primere 
tlorisov tipičnih etaž (v merilu 1:500), 
dodani pa so tudi primeri iz svetovne 
prakse v zadnjih desetih letih.

Ta publikacija bo zagotovo prispevala 
k boljšemu izobraževanju, načrtovanju, 
raziskovanju in uveljavljanju dobre pra-
kse na tem področju, hkrati pa je delo 
je zanimiv prerez bivalne kulture na 
prelomu stoletja.
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