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Mojim staršem in moji družini Mariji, Sonii, Urošu
ter
spominu na arhitektko in prijateljico Xenio Grisogono, 
ki je naredila veliko dobrega za mnoge kulturnike, 
ki so prihajali v Pariz iz tedanje Jugoslavije.
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Uvodne besede

Kakovost naselij ali stanovanjske gradnje ni odvisna samo od arhitektov, temveč tudi od splošnega 
razvoja družbe in vrednot. Je neposreden odraz kulture naroda in razvitosti države ter zakonodaje. 

Knjiga predstavlja moje delo na področju razvoja stanovanjske gradnje v preteklem obdobju, 
kakor tudi prizadevanja za spreminjanje razmer, ki negativno vplivajo na kakovost naselij oz. 
bivalnega okolja.

Kot arhitekt sem dolžan, da uvodoma izrazim posebno hvaležnost profesorju Georgesu Candilisu, 
ki je v času mojega študija in dela v Parizu odločilno vplival na mojo strokovno usmeritev.

Zahvaljujem se kolegom in prijateljem, ki so mi pomagali v letu 1968, da sem imel možnost 
sodelovati na natečaju za soseski Koseze in Dravlje v Ljubljani, v ožjem izboru vodilnih 
načrtovalskih organizacij v Sloveniji (UI RS in LUZ), na katerem sem prejel I. nagrado. 
Spoštovanje in hvaležnost izražam predsedniku natečajne komisije prof. Saši Sedlarju in prof. 
Marku Šlajmerju kot vodilnemu mestnemu urbanistu, ki je na Mestnem svetu, v času burne 
obravnave mojega in alternativnega projekta, odločilno prispeval h končni potrditvi naselja 
terasastih objektov v Kosezah. 
Zahvaljujem se prof. Stanetu Berniku, ki je kot likovni kritik, v razmerah tedanje načrtovalske 
prakse ločevanja na urbanistični in projektantski del, razumel problematiko enovitosti arhitekturno 
urbanističnega oblikovanja in ob poizkusu prisvajanja avtorstva terasastih objektov s strani nosilca 
izvedbenih projektov objektov pomembno prispeval k ohranitvi enovitosti avtorstva naselja.

Zahvala pa gre tudi vsem sodelavcem na različnih projektih, kakor tudi tistim kolegom in 
prijateljem, s katerimi sem med leti 1990 in 2009 imel možnost tvorno sodelovati v prizadevanjih 
za spreminjanje razmer v stroki in zakonodaji, to je pri ustanavljanju in vodenju sekcije IZS in 
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, še zlasti arhitektu Janezu Lajovicu, ki mi je v začetni, 
najtežji fazi bistveno pomagal na tej poti. 

Na koncu se zahvaljujem tudi kolegu Bogu Zupančiču za koristne nasvete pri pripravi knjige.

Viktor Pust 

UVODNE BESEDE



Predgovor

V času, ko so strokovna poštenost, ustvarjalnost, znanje in marljivo delo malovredne vrline, je 
knjiga Kako so nastajala naselja dragocena in neverjetno srčna ter odkrita pripoved o arhitektovem 
strokovnem in javnem delovanju. S projekti in študijami podprta osebna izpoved arhitekta Viktorja 
Pusta odkriva vse temne plati našega poklica, a tudi neke vrste otroško veselje in naivnost, ki nas 
znova in znova žene k novim nalogam, pa čeprav slutimo, da bodo za vedno ostale le na papirju.
V knjigi Kako so nastajala naselja je avtor na poljudni način pregledno predstavil svoj izjemno 
obsežen in bogat arhitekturni opus, ki ga je ustvaril v drugi polovici dvajsetega stoletja. 
Sistematično razporejeni dokumenti o projektnih zasnovah, izvedenih delih in raziskavah s 
področja stanovanjske gradnje so opremljeni z avtorjevimi komentarji, ki osvetljujejo širši kontekst 
razvoja posameznega projekta. Subjektivni uvid v razvoj politik in gradbenih praks na področju 
projektiranja in gradnje stanovanj v Sloveniji omogoča bralcu zgraditi dovolj celostno predstavo o 
problemih, ki v Sloveniji vse do danes onemogočajo učinkovito preskrbo prebivalcev s primernimi 
stanovanji. 

Vsebina knjige je razdeljena na tematsko zaokrožene sklope. Preglednica 48 realiziranih in 
nerealiziranih projektov med leti 1967 do 2002 je celovita predstavitev širokega razpona 
arhitekturno-urbanističnih tem, ki jih je Pust obravnaval tekom svoje poklicne poti. Med njimi 
izstopa sistematičnost in izvirnost iskanja odgovorov na temo tipologije stanovanjske gradnje in s 
tem povezanimi raziskavami stanovanjskega tlorisa. Sledi izjemno kakovostno urejen in pregleden 
kompendij realizacij s komentarjem okoliščin, ki so vplivale na proces gradnje. V nadaljevanju 
so predstavljeni kratki povzetki raziskav, ki jih je izdelal v okviru Fakultete za arhitekturo v 
Ljubljani med leti 1980 in 2000 ter kronologija delovanja v okviru strokovnih društev arhitektov in 
urbanistov v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Opisana so tudi prizadevanja za ustanovitev 
strokovne zbornice in vodilna vloga arhitekta Pusta pri ustanovitvi in razvoju te ustanove, ki jo je 
vodil vse od ustanovitve leta 2004 do leta 2009. V času njegovega predsedovanja je bil sprejet 
sodoben in evropsko primerljiv Zakon o graditvi objektov, medtem ko ideje o posebnem zakonu 
o arhitekturi ni uspel uresničiti, saj je bila vizija preveč naslonjena na specifični francoski model 
organizacije arhitekturne stroke in kulturne politike, ki ga ni bilo mogoče neposredno prenesti v 
slovensko okolje. Knjigo zaključuje poglavje s pomenljivim naslovom Zakaj potrebujemo zakon 
o arhitekturi in nacionalni program razvoja stanovanjske gradnje, v katerem je avtor izpostavil 
nekaj njegovih neuresničenih, a še vedno aktualnih zamisli za izboljšanje politike načrtovanja 
in gradnje stanovanj.

Delo arhitekta Pusta je značilno zaznamovala njegova študijska izkušnja v Parizu, od koder 
je v naš kulturni prostor prenesel libertatni duh francoskih intelektualcev iz šestdesetih let 
preteklega stoletja, torej družbeno angažirano humanistično držo, ki jo pri kolegih arhitektih 
vse prevečkrat pogrešamo. 

Sledi francoske arhitekturne tradicije iz časa strukturalizma so vidne tudi v njegovih izvedenih 
delih, predvsem v kompleksu terasnih blokov v ljubljanskem stanovanjskem naselju Koseze. 
Projekt je razvil v času študija v Parizu kot natečajni projekt, ki ga je nato implementiral v naš 
prostor v dolgotrajnem in mučnem procesu prilagajanja natečajne rešitve realnim izvedbenim 
pogojem takratne projektne in gradbene prakse v Sloveniji. Terasni bloki v Kosezah (1978) so 
nedvomno najpomembnejše Pustovo delo, s katerim je presegel tedaj prevladujočo prakso 
gradnje stanovanj v lamelnih blokih in stanovanjskih stolpičih. Terasna zasnova blokov v Kosezah 
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PREDGOVOR

je uvedla v Slovenijo novi standard zasnove stanovanjskega tlorisa v večstanovanjskih objektih, 
ki zagotavlja vsaki stanovanjski enoti odprt bivanjski prostor, orientiran na mirno zeleno ulico 
brez avtomobilov. Urbanistična zasnova terasnih blokov v Kosezah je tudi uspešni poskus 
ponovnega uvajanja koncepta ulice, trga in dvorišča v stanovanjsko naselje, ki je v primerjavi 
s tedaj uveljavljenim konceptom stanovanjske soseske bistveno izboljšal uporabnost zunanjih 
skupnih bivalnih površin in s tem tudi splošno kakovost bivanja. Triintrideset let po izgradnji je 
naselje ohranilo sloves enega izmed najbolj kakovostnih stanovanjskih okolij nizke goste gradnje 
v Ljubljani, ki ga tudi novogradnje redko presežejo.

Opus arhitekta Viktorja Pusta je pomembno vplival na razvoj slovenske stanovanjske arhitekture 
v drugi polovici dvajsetega stoletja, o čemer nas prepriča že podatek, da je zgradil 2.200 
stanovanjskih enot. V knjigi Kako so nastajala naselja je sistematično in pregledno predstavil 
tudi svoje raziskovalno delo in številne študije, povezane z razvojem tipologije stanovanjskih 
stavb, ki so po vsebini in obsegu izzivalno izhodišče za poglobljeno raziskavo o pomenu dela 
arhitekta Viktorja Pusta za slovensko arhitekturo in bivanjsko kulturo.

doc. dr. Ilka Čerpes, uni. dipl. inž. arh., 
predavateljica Urbanizma na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani

Ljubljana, december 2011 
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Predgovor

Arhitekt dr. Viktor Pust je eden tistih, ki je opazno zaznamoval zadnjega pol stoletja slovenske 
arhitekture in načrtovanja naselij, kakor tudi dogajanj v stroki in družbi. 
Že od njegovega zgodnjega ustvarjanja je zavzel poglobljeno in inovativno pozicijo do ustvarjanja 
novih človekovih naselij, kakovosti in kulture bivanja. Zaradi dobrih in trpkih izkušenj operativnega, 
raziskovalnega in pedagoškega dela zavzema kritičen odnos do realnih družbenih dogajanj in se 
jim zoperstavlja. Jih hoče izboljšati in rešiti. Promovira arhitekturo, ki je boljša od dejanske prakse. 
Zavzema kritičen odnos do družbe, politike in institucij, ki so premalo spoštljive in obzirne do 
arhitekture. Je vztrajen in glasen zagovornik definiranja javnega interesa na področju arhitekture 
in stanovskih pravic. Bil je na čelu institucionalne stroke - na čelu stanu.
Po marsičem je prepoznavno delovanje dr. Viktorja Pusta, po moji oceni pa najgloblje seže v 
najkritičnejše področje kakovostne stanovanjske gradnje. Po arhitektu Ivanšku sta bila skupaj z 
arhitektom Alojzom Drašlerjem, v bivšem SIS-ovskem stanovanjskem gospodarstvu ob koncu 
80. in začetku 90. let, zadnja prvonagrajena avtorja načrtov, sicer v Sloveniji zapostavljene, 
nizko zgoščene stanovanjske gradnje (nasproti enodružinski in blokovni stanovanjski gradnji). 
Viktor Pust sodi med najpomembnejše avtorje nastajanja tovrstnih naselij v prehodnem obdobju. 
Njegova projektna prizadevanja temeljijo na raziskovanju. Avtorjeva inovativnost se ob trdi 
realnosti preliva v ubrano naselbinsko strukturo. Katere razmere tako kruto omejujejo slovensko 
nizkozgoščeno stanovanjsko gradnjo v mestih in dajejo krila razpršeni gradnji kljub drugačni 
nacionalni deklariranosti?
Avtorjeva sporočila v pričujoči knjigi so prikaz njegovega večplastnega življenjskega ciklusa 
ustvarjanja in izkušenj. So sporočila nekoga, ki je bil pogosto zaželen, toda včasih in v določenem 
času in okolju tudi ne povsem razumljen v vseh njegovih dimenzijah. S pisano besedo in sliko v 
tej knjigi daje sedaj priložnost tistim, ki svoj čas niso uspeli dojeti vse njegove sporočilnosti, ker 
je bil prekompleksen in morda za koga premalo operativen ali preprosto zato, ker je hotel več, 
bolje in včasih tudi odločno drugače kot nekateri. Brezkompromisno. Vendar, kdor si vzame čas 
in mu hoče prisluhniti, bo lahko razumel, soglašal ali protestiral, ne da bi se nekritično muzal 
ali celo obljubljal, z dejanji pa ostal daleč za njegovimi razmišljanji in prispevki k sistemskim 
rešitvam. Veliko njegovih sopotnikov je v knjigi omenjenih, nekateri so tudi nagrajeni in gotovo 
je kdo prezrt, a najbrž ne pozabljen.
Knjiga je na eni strani pedagoško sistematična in poučna. Marsikomu bo približala in osvetlila 
ne tako belo-črni pogled na obdobje avtorjevega aktivnega ustvarjanja in delovanja. Je zaklad 
informacij in izkušenj, je lahko osnova in poduk mlajšim generacijam do spoštljive novejše 
arhitekturne zgodovine za nove ustvarjalne napore in iskanje sodobnih rešitev.
Knjiga je življenjsko sporočilo arhitekta Viktorja Pusta o problemih in logiki nastajanja naselij, o 
problemu nikoli dovolj razumljenih nacionalnih politik in strategij stanovanjskega, urbanega in 
prostorskega razvoja, varovanja krajine ter predvsem protislovij arhitekturne prakse.

Jože Novak, dipl. inž. kraj. arh.*
*
- nekdanji odgovorni urbanist Zavoda za prostorsko, komunalno in stanovanjsko urejanje Grosuplje;
-  nekdanji načelnik Oddelka za urbanizem in gradnje ter nato predsednik Komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora Občine 

Grosuplje; 
- nekdanji pomočnik direktorja Inženiringa GPG Grosuplje d.d.;
- nekdanji direktor Projektivnega biroja GPG d.o.o. Ljubljana;
- nekdanji direktor Zavoda RS za prostorsko planiranje in nato Urada RS za prostorsko planiranje;
- nekdanji državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor;
- nekdanji direktor Stanovanjskega sklada RS;
- direktor razvoja Imos Holding d.d. Ljubljana.
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 014  Imensko kazalo

 016  UVOD, 
  povzetek in namen knjige

 022 1.1 PROJEKTI
  realizirani in nerealizirani, 1967-2002
 024  1966-1968, uvodni projekti v Franciji:
  Študija stanovanjske enote za industrijsko proizvodnjo za natečaj CECA, Luksemburg

  Stanovanjski objekt, Neauphle le Chateau 

  Natečajni projekt za center novega mesta ESPOO, Finska

  Natečajni projekt za Paviljon MEBLO, Nova Gorica

  Idejna rešitev za turistično naselje Lac de la Raviege

  Študija modela strnjene družinske in večdružinske gradnje

 036    1968-1974-1978, soseska Koseze, Ljubljana. Terasasta gradnja, realizacija 1.600 stanovanj.   

Natečajni projekt za soseski Koseze in Dravlje in razvojne faze območja terasaste gradnje

 056   1970-1973, naselje Sneberje, Ljubljana. Družinska gradnja v enotah "četvorčki" s skupnim dvoriščem, 

realizacija 40 hiš

 068   1971, naselje IBT, Trbovlje. Strnjena enodružinska gradnja na pobočju, idejna rešitev zazidave in 

objektov, 50 hiš 

 070  1971, natečajni projekt za sosesko Novo Kodeljevo - Štepanjsko naselje, Ljubljana
 073  1971, natečajna rešitev za turistično naselje Banjole pri Puli
 074   1974-1975, vrstne hiše z vhodnim atrijem v Trzinu in v Mostah, Ljubljana. Realizacija 164 in 94 hiš 

po predloženi zazidalni osnovi  

 078   1976, rešitev "vrstne hiše – blok", kot vmesna oblika med enodružinsko in večstanovanjsko gradnjo

 080   1977, natečajni projekt za tipologijo objektov na potresnem območju v Furlaniji, Italija – po 

tehnologiji montaže betonske gradnje 

 082   1977-1978, naselje nadomestne gradnje Zg. Kašelj, Ljubljana. Realizacija 96 minimalnih stanovanj 

v okviru Programa za odpravo barakarskih naselij

 086  1977-1979, naselje nadomestne gradnje v Črnučah, Ljubljana. Realizacija 76 stanovanj

 088  1978, natečajna rešitev za tipologijo objektov za sosesko Rudnik – Jurčkova Pot, Ljubljana
 090   1977-1980, projekt za sosesko Nove Poljane, Ljubljana. 850 stanovanj na osnovi predložene zazidalne 

osnove LUZ-a

 092  1978, natečajni rešitev za stanovanjske objekte v soseski Kare 8, Ledine, Nova Gorica
 094  1978, natečajni projekt za sosesko Žusterna v Kopru
 098  1979-1982, skupina 18 vrstnih hiš v Zalogu pri Ljubljani, realizacija 

 101  1979, varianta rešitev vrstne hiše širine 4.80
 102  1979, projekt atrijske zazidave za naselje Preserje, Domžale, 66 hiš 

 106  1979-1983, skupina 14 vrstnih hiš z notranjim atrijem v Trzinu, Domžale, realizacija

 110  1981, natečajna rešitev za tipologijo enodružinske gradnje v strnjeni zazidavi
 114  1983-1986, naselje strnjene družinske gradnje v Črnuški Gmajni, Ljubljana.

VSEBINA



  Realizacija 52 hiš, aplikacija natečajne rešitve

 122  1989, projekt za manjši lokalni center v okviru naselja v Črnučah, ob potoku 
 123   1983, zazidalna zasnova družinske gradnje za sosesko Bežanijska Kosa, Beograd
 124  1984, naselje Trzin - ob potoku. Predlog spremembe zazidave, 140 hiš

 126   1983, natečajna rešitev za tipologijo večdružinske gradnje nižjih gabaritov, Lavrica in Izola
 128  1983, natečajna rešitev za sosesko Ljubljana – Bežigrad, Stožice 

 130   1984, natečajna rešitev za tipologijo večdružinske gradnje na pobočju Utik - Bokalce in v predelu 
Stare Šiške, Ljubljana

 132  1985, natečajni projekt za sosesko Južni Bežigrad, Ljubljana
 134  1985, natečajni projekt za sosesko Nove Poljane, Ljubljana
 136   1986-1990, variantna rešitev za kare Komenskega, Ljubljana Center in rešitev osrednjega dela kot 

osnova za realizacijo

 140   1986-1990, soseska Ilovica Ljubljana Barje, območje večdružinske gradnje in stanovanjsko-obrtnih 

objektov 

 146  1987, variantna rešitev za sosesko Hrušica – Fužine, Ljubljana
 148  1989-1990, projekt zazidave in objektov za območje ZN Sibirija, Ljubljana
 152  1989, predlog za pozidavo območja opuščene opekarne in pobočja v Črnučah
 154  1992-1993, natečajni projekt v Črnučah – območje opuščene opekarne  
 158  1992-1993, rešitev rastočih hiš za mlade družine v Rakovi Jelši, Ljubljana
 162  1993, zasnova skupine 17 hiš, Plešivica pri Ljubljani
 164  1988-1999-2002, skupina 16 hiš v Črnučah - ob potoku. Realizacija 14 hiš, 2002

 172  1995, natečajni projekt za območje pozidave Koseze – Agrostroj, Ljubljana
 176  1993-1994, variantna natečajna rešitev za 2. fazo pozidave Ljubljana Sneberje
 182  1999-2000, ponovna variantna rešitev za 2. fazo pozidave Ljubljana Sneberje 
 188  1998, natečajni projekt za širitev naselja v Črnuški Gmajni, Ljubljana
 194  1993-2002, zasnova skupine hiš v Šmartnem pod Šmarno goro, Ljubljana

 198 1.2  POVZETEK REALIZIRANIH PROJEKTOV 
  in razmere, ki so negativno vplivale na kakovost bivalnega okolja

 206 2.0  RAZISKOVALNE NALOGE O TIPOLOGIJI STANOVANJSKE GRADNJE 
  v okviru Fakultete za arhitekturo, 1980-2000
 208   1980-1981, Stanovanjska ulica, vloga in oblika ulice v razvoju naselij in aktualna izhodišča ter 

programske smernice za načrtovanje   

 208   1984, Stanovanjska gradnja – problematika uporabnosti gradbenih sistemov in elementov glede na 

razvoj tipologije (IMOS)

 209   1985, Humanizacija tipologije stanovanjske gradnje glede na potrebe družine, prostorske in ekonomske 

možnosti ter metodologija načrtovanja 

 209   1988, Modeli stanovanjske gradnje in zazidave z ozirom na spreminjajoče potrebe, doktorska 

disertacija

 210   1988-1989, Osnove za načrtovanje ekonomične primestne blokovne gradnje in model za sosesko 
Ilovica – del

 211   1989-1990, Nove oblike primestne stanovanjske gradnje in zazidave za območja: Sneberje 2. faza, 

širitev naselja Sibirija in Črnuče – ob potoku
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 211    1990-1991, Nacionalni stanovanjski program (NSP) – urbanistično-arhitekturni del Interdisciplinarni 

razvojno–raziskovalni projekt:

  Tuji primeri nacionalnih stanovanjskih programov

  Analitični prikaz karakteristične tipološke problematike

  Analitični prikaz zakonodaje in razmer, ki vplivajo na kvaliteto načrtovanja

 212   1996-2000, Izhodišča za raznolikost stanovanjske gradnje in smernice za načrtovanje - glede na 

razvojne spremembe v kvaliteti bivalnega okolja.

  (Ciljni raziskovalni program: CRP - Stanovanje) FA in UI RS. 

  Analiza stanja

   Oblikovanje kriterijev za opredelitev stanja v prostoru na področju stanovanjske gradnje in kvalitete 

bivanja

  Značilne potrebe prebivalstva po skupinah glede na željene oblike in lokacije stanovanj

   Opredelitev potrebe po razvoju novih modelov bivalnega okolja oz. tipologije zazidave in objektov

 213  2009, O diverzifikaciji bivalnih potreb v informacijski dobi, uvodne misli ob izidu knjige - 

  Zdravko Mlinar: Življensko okolje v globalni informacijski dobi, prva knjiga

 214 3.0  USTANOVITEV IN DELOVANJE SKUPINE ZA STANOVANJSKO ARHITEKTURO IN 
URBANIZEM 

  v okviru Društev arhitektov in Zveze urbanistov Slovenije, 1979-1986
  in značilne razmere v preteklem družbenem sistemu do leta 1990
 216  1979, ustanovitev in namen skupine 

 216  1980, Posvetovanje: Aktualni problemi stanovanjske gradnje in razvoja

 217   1980, Pobuda Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije (ZSSS) za sodelovanje pri oblikovanju razvojnih 

natečajev za tipologijo stanovanjske gradnje
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 UVOD

povzetek in namen knjige 



Po dolgoletnih izkušnjah načrtovanja stanovanjske gradnje, razvojno-raziskovalnega dela v okviru 
Fakultete za arhitekturo, vodenja Skupine za problematiko in razvoj stanovanjske gradnje v Društvu 
arhitektov, vodenja Sekcije IZS in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in prizadevanjih za 
zakonsko uveljavitev arhitekture se mi zdi koristno, da na osnovi opravljenega dela predstavim 
širšo problematiko kakovosti stanovanjske gradnje ter opozorim na nujnost nacionalnega programa 
razvoja stanovanjske gradnje in zakona o arhitekturi.

Namen knjige je prikazati, kako so nastajala naselja, od zasnove do realizacije, kako se je spreminjala 
kakovost bivanja ter kakšne so bile razmere, ki so pogosto negativno vplivale na razvoj projekta 
in naselja. 
Knjiga opisuje razmere na področju načrtovanja in vlogo arhitektov v preteklem družbenem sistemu 
ter razmere danes – po vstopu Slovenije v EU. Pojasnjuje, zakaj te razmere - kljub določenemu 
razvoju - še vedno niso primerljive z razmerami v razvitejših državah, kaj zavira kakovostni razvoj 
in katere so danes aktualne naloge stroke in države.
Moje delo in spoznanja so opisana v naslednjih delih:

V 1. delu 
PROJEKTI (1967-2002) knjiga prikazuje dela v dveh sklopih:
1.1
Realizirani in nerealizirani projekti, skupno 48 del,
1.2
Povzetek realiziranih projektov ter razmere in vzroki, ki so negativno vplivali na kakovost bivalnega 
okolja.
Skupno 10 naselij ali skupin objektov. Poleg naselja v Kosezah, ki šteje cca 1.600 stanovanj, še 9 
naselij ali skupin v različnih oblikah strnjene družinske pozidave, 608 stanovanj ali skupno preko 
2.200 stanovanj.

V tem okviru posebej izpostavljam uvodni, natečajni projekt za terasaste objekte v Kosezah, ki 
sem ga pridobil leta 1968 po vrnitvi iz nekajletnega študija in dela v Parizu, ter razmere, s katerimi 
sem se tu soočil na področju načrtovanja stanovanjske gradnje. Te so bile popolnoma drugačne 
od razmer v Franciji. 

To se je odražalo v ločenosti načrtovanja zazidave in načrtovanja objektov, v ločenih interesih 
investitorjev objektov in izvajalcev komunalne opreme, v povsem podrejeni vlogi arhitektov 
gradbeniško komercialnim interesom, v odsotnosti ustrezne organiziranosti stroke kot tudi v 
neupoštevanju etičnega kodeksa med arhitekti.

V povzetku realiziranih projektov in opisu razmer, ki so negativno vplivale na kakovost stanovanjske 
gradnje, knjiga opominja na pogosto pretirane zahteve investitorjev po povečevanju števila stanovanj, 
na neustrezno zakonodajo na področju načrtovanja, na slabo kulturo bivanja in stihijsko dograjevanje 
objektov ter na neučinkovitost inšpekcijskih organov – kar se odraža v razvrednotenju kakovosti 
naselij. 

V 2. delu 
RAZISKOVALNO DELO v okviru Fakultete za arhitekturo (1980–2000) 
knjiga predstavlja moje delo v naslednjih raziskovalnih nalogah: 
•  Stanovanjska ulica – vloga in oblika ulice v razvoju naselij, 1980-1981,
•   Stanovanjska gradnja – problematika uporabnosti gradbenih sistemov in elementov glede na 

razvoj tipologije (IMOS), 1984,
•  Humanizacija tipologije stanovanjske gradnje, 1985,
•  Modeli stanovanjske gradnje in zazidave, 1983-1988, 
•  Osnove za načrtovanje ekonomične primestne blokovne gradnje in model za sosesko Ilovica – 

del, 1988-1989, 
•  Nove oblike primestne stanovanjske gradnje za območja: Sneberje 2. faza, Sibirija in Črnuče – ob 

potoku, 1989-1990,
•  Nacionalni stanovanjski program – Urbanistično arhitekturni sklop, 1990-1991,
•  Izhodišča za raznolikost stanovanjske gradnje in smernice za načrtovanje, 1996-2000.
 Omenjam pa tudi moje pedagoško delo in izkušnje na fakulteti (v prilogi).  
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V 3. delu 
USTANOVITEV IN DELO SKUPINE ZA STANOVANJSKO ARHITEKTURO 
IN RAZVOJ v okviru Društev arhitektov in Zveze urbanistov Slovenije 
(1979-1985) 
knjiga opisuje ustanovitev Skupine za problematiko stanovanjske gradnje in razvoja, ki sem jo 
vodil od leta 1979 v okviru Društva arhitektov Ljubljana (DAL). Skupina je nato razširila delovanje 
in zastopala interese vseh Društev arhitektov in Zveze urbanistov Slovenije. Navedene so nekatere 
odmevne akcije: 

•  Posvetovanje o aktualnih problemih stanovanjske gradnje in razvoja (1980) ob veliki udeležbi 
stroke in politike,  

•  pobuda Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije (ZSSS) za sodelovanje pri usmerjanju natečaja 
za kvalitetnejšo tipologijo enodružinske gradnje (1980),

•  ustanovitev skupnega Programskega odbora med ZSSS in Društvi arhitektov ter Društvom 
urbanistov Slovenije in realizacija 3-letnega programa razvojnih natečajev za različne tipologije 
stanovanjske gradnje (1980-1984), kar je tedaj omogočilo kakovostni premik na tem področju,

•  priprava in izdaja publikacije Aktualni problemi razvoja stanovanjske gradnje v Sloveniji s 
preglednim katalogom projektov, ki je izšla v okviru revije AB (1984).

Knjiga v tem delu opisuje značilne razmere v projektantski dejavnosti v obdobju preteklega 
družbenega sistema, ko se je organizirana stanovanjska gradnja projektirala v birojih gradbenih 
podjetij in ko dejavnost privatnih birojev ni bila dovoljena niti za naročnike individualnih hiš; ko 
se je individualna gradnja izvajala skoraj izključno na osnovi tipskih projektov in pretežno na 
samograditeljski način. 
Sicer pa projektiranje objektov ni bilo omejeno le na arhitekturno stroko, temveč je bilo dovoljeno 
tudi gradbeniški stroki (inženirjem ali tehnikom). 

V 4. delu
UVELJAVLJANJE ARHITEKTURE V ZAKONODAJI, USTANAVLJANJE IN 
DELOVANJE ZBORNICE ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE 
(1990-2009) 
knjiga opisuje prizadevanja za spremembo zakonodaje in za ustanovitev zbornice arhitektov, delo 
v okviru Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).

Sprememba družbenega sistema je odprla možnosti za večje uveljavljanje strok na vseh področjih. 
Knjiga navaja, da je DAL že v letu 1990 ustanovil Komisijo za pripravo zakona o zbornici in dejavnosti 
arhitektov, da pa tedaj ta prizadevanja zaradi prevlade gradbeniških interesov niso uspela.

Knjiga opisuje pripravo in sprejem Zakona o graditvi objektov (ZGO), ki je leta 1996 uvedel pooblastila 
za projektiranje po posameznih strokah in predvidel ustanovitev skupne Inženirske zbornice Slovenije 
(IZS) z matičnimi sekcijami strok. Po sklepu DAL sem bil imenovan za vodenje priprav za ustanovitev 
IZS in Matične sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov. Leta 1997 je sledila ustanovitev 
IZS in matičnih sekcij ter moj 1. predsedniški mandat v Sekciji IZS. 

Z zakonom ZGO in z ustanovitvijo Sekcije v okviru IZS je bil storjen prvi korak v smeri uveljavljanja 
arhitekturne stroke kot samostojne dejavnosti arhitektov na tržišču. Izpolnjen je bil pomemben 
pogoj za kakovostnejši razvoj stroke.

Nadalje knjiga omenja težavno obdobje uveljavljanja potrebne avtonomnosti delovanja Sekcije 
arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov v okviru IZS in prizadevanja za sprejem zakona, ki naj 
bi omogočil ustanovitev samostojne Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).
Ko je sekcija po šestih letih prizadevanj leta 2002 uspela uveljaviti zakon, ki je omogočil ustanovitev 
samostojne zbornice (ZAPS), je bil storjen naslednji pomemben korak v osamosvajanju arhitekture 
od gradbeništva.  

Sledilo je ustanavljanje nove zbornice ZAPS in po volitvah moj 1. predsedniški mandat v tem okviru 
za obdobje 2004-2006. 

UVOD, POVZETEK IN NAMEN KNJIGE



Zavedajoč se, da je arhitekturna stroka - čeprav organizacijsko ločena od IZS - zakonsko še vedno 
opredeljena le kot ena od gradbeniških strok, je bilo delo zbornice usmerjeno v prizadevanja za 
pripravo novega zakona o arhitekturni dejavnosti glede na specifični javni interes na tem področju. 
ZAPS je tedaj, v letu 2005, uspela prepričati pristojno ministrstvo o potrebnosti takega zakona in 
pričele so se priprave na bistveni cilj arhitektov.

Toda v letu 2006 se je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) odločilo, da namesto Zakona o 
arhitekturni dejavnosti pripravi enotni zakon - Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). 
Zaradi različnih interesov strok, zlasti med IZS in ZAPS, pa je prišlo do slabih kompromisnih rešitev 
v zakonu, nato pa še do nasprotujočih si interesov med Vlado in obema zbornicama. Zaradi izteka 
mandata tedanje Vlade pa zakona ni bilo mogoče več usklajevati in končati zakonodajnega postopka 
v Državnem zboru.
Podobno usodo je doživela tudi Resolucija o arhitekturni politiki Slovenije, za katero je zbornica v 
dogovoru z ministrstvom v letu 2008 pripravila izhodišča.

Knjiga tudi navaja, da je Sekcija IZS v letu 2001 in ZAPS v letu 2005 dala pobudo ministrstvu in 
Stanovanjskemu skladu RS za ustanovitev Programa razvojnih natečajev za pridobivanje kvalitetnejših 
projektov, kot sestavni del Nacionalnega stanovanjskega programa. Žal pobuda ni bila uspešna. 
Čeprav zbornica še ni uspela na teh področjih, pa je pridobila spoznanja in izkušnje, ki ji lahko 
koristijo v naslednji fazi. 
Sicer pa je zbornica tekom let uveljavila tudi pomembno natečajno prakso v Sloveniji. V letu 2008 
pa je z ustanovitvijo Hiše arhitekture po vzoru razvitejših držav zagotovila tudi možnosti za razvoj 
promocijskih dejavnosti za širšo javnost. 

S temi rezultati sem v letu 2009 zaključil svoje dolgoletno delo pri ustanavljanju in vodenju Zbornice 
za arhitekturo in prostor Slovenije. 

Knjiga navaja, da je zbornica v nadaljevanju (2009-2010) zastavila delo na izobraževanju in promociji 
arhitekture, da pa je bilo delo na področju zakonodaje usmerjeno predvsem v reševanje problematike 
prostorskih načrtovalcev in krajinskih arhitektov, medtem ko so prizadevanja za zakon o arhitekturi 
in za arhitekturno politiko zastala. 

Zato v nadaljevanju ponovno izpostavljam potrebo po kakovostnejšemu reševanju Nacionalnega 
stanovanjskega programa in bistvenih problemov arhitekturne stroke, ki vplivajo na kakovost 
grajenega okolja.

V 5. delu
ZAKAJ POTREBUJEMO NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA 
STANOVANJSKE GRADNJE IN ZAKON O ARHITEKTURI 
knjiga podaja problematiko in osnovne rešitve v treh poglavjih:

1. Povzetek splošnih ugotovitev po področjih:
•  problematika kakovosti stanovanjske gradnje,
•  problematika načrtovanja v preteklem družbenem sistemu,
•   koristne izkušnje Programa razvojnih natečajev organizirane stanovanjske gradnje v 80-ih letih, 

uveljavljanje arhitekture v zakonodaji od 1990 dalje,
• problematika prevladujoče tipologije stanovanjske gradnje
•  neuspele pobude stroke oz. zbornice za ustanovitev Programa razvojnih natečajev za kakovostnejše 

reševanje Nacionalnega stanovanjskega programa. 

2. Razlogi za Nacionalni program razvoja stanovanjske gradnje in za zakon o arhitekturi:
Nacionalni program razvoja stanovanjske gradnje in zakon o arhitekturi potrebujemo iz naslednjih 
razlogov:
•  ker Slovenija, za katero je značilna pozidava razpršene družinske gradnje, potrebuje bolj smotrne 

in kakovostne rešitve zgoščene stanovanjske gradnje, primerne za različna ambientalna okolja,   
•  ker je le na tej osnovi možno zaščititi spoštovanje naravnega in urbanega okolja ter kulturne 

dediščine,
•  brez ustreznega programa razvoja stanovanjske gradnje oz. programa razvojnih natečajev in 

zakona o arhitekturi ni možno kakovostno izvajati Nacionalnega stanovanjskega programa, 
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•  brez zakona o arhitekturi ni možno zagotavljati potrebnih pogojev za razvoj arhitekture kot 

dejavnosti,
•  ker je le na tej osnovi možno izboljšati, racionalizirati in skrajšati postopke za pridobitev gradbenega 

dovoljenja.

3. Osnovni cilji in rešitve:
V zaključnem delu knjiga izpostavlja naslednje cilje oz. rešitve:
•  uskladiti zakonodajno pristojnost na področju arhitekture in arhitekturne politike med ministrstvom 

pristojnim za prostor in ministrstvom pristojnim za kulturo, 

•  pripraviti zakon o arhitekturni dejavnosti, ki bo opredelil javni interes na področju grajenega 
okolja,

•  prilagoditi in racionalizirati dokumentacijo, postopke in strokovno službo za izdajo gradbenih 
dovoljenj,

•  opredeliti cilje arhitekturne politike Slovenije,

•  uskladiti Nacionalni program stanovanjske gradnje RS z razvojnimi cilji arhitekturne politike 
Slovenije. 

 S tem namenom:
 •  ustanoviti strokovno telo z nalogo, da pripravi analizo stanja in aktualnih potreb – zlasti na 

področju smotrne, zgoščene družinske gradnje, 

 •  pripraviti Nacionalni program razvoja stanovanjske gradnje in večletni Program razvojnih 
natečajev za tipologijo objektov oz. naselij v različnih okoljih,

 •  osveščati širšo javnost o vprašanjih kakovosti bivalnega okolja z regijskim delovanjem Hiše 
arhitekture v povezavi s strokovno zbornico in zagotoviti namenska sredstva za izvajanje 
določenih programov.                  

Uveljavljanje arhitekture in kakovosti naselij je dolgotrajni tranzicijski proces, ki zajema različna 
področja razvoja družbe. S pričujočo knjigo želim prispevati k razumevanju problematike kakovosti 
naselij in k zakonski opredelitvi arhitekture, kar mora biti osnova za oblikovanje arhitekturne politike 
Slovenije.
Zato je knjiga namenjena tako širši, laični in strokovni javnosti kot tudi predstavnikom države ter 
odgovornih inštitucij.

UVOD, POVZETEK IN NAMEN KNJIGE



1.
1

 1966-1968, uvodni projekti v Franciji
1968-1974-1978, soseska Koseze, Ljubljana, terasasta gradnja
1970-1973, naselje Sneberje, Ljubljana
1971, naselje IBT, Trbovlje
1971, natečajni projekt za sosesko Novo Kodeljevo, Ljubljana 
1971, natečajna rešitev za turistično naselje Banjole pri Puli
1974-1975, vrstne hiše v Trzinu in v Mostah, Ljubljana
1976, rešitev "vrstne hiše - blok"
1977, natečajna rešitev za potresno območje Friuli v Italiji
1977-1978, naselje nadomestne gradnje Zg. Kašelj, Ljubljana
1977-1979, naselje nadomestne gradnje v Črnučah, Ljubljana
1978, natečajna rešitev za sosesko Rudnik - Jurčkova pot, Ljubljana
1977-1980, projekt za sosesko Nove Poljane, Ljubljana
1978, natečajna rešitev v soseski Kare 8, Ledine, Nova Gorica
1978, natečajni projekt za sosesko Žusterna v Kopru
1979-1982, skupina 18 vrstnih hiš v Zalogu pri Ljubljani
1979, varianta rešitev vrstne hiše širine 4.80
1979, projekt za atrijsko zazidavo v Jaršah, Domžale
1979-1983, skupina 14 vrstnih hiš z notranjim atrijem v Trzinu
1981, natečajna rešitev za tipologijo enodružinske gradnje
1983-1986, naselje družinske gradnje v Črnuški Gmajni, Ljubljana
1989, projekt za manjši lokalni center v Črnučah, ob potoku
1983, zasnova družinske gradnje za sosesko Bežanijska Kosa, Beograd
1984, naselje Trzin - ob potoku
1983, natečajna rešitev za tipologijo v Lavrici in Izoli
1983, natečajna rešitev za sosesko Ljubljana Bežigrad
1984, natečajna rešitev za Utik - Bokalce in Stara Šiška, Ljubljana
1985, natečajni projekt za sosesko Južni Bežigrad, Ljubljana
1985, natečajni projekt za sosesko Nove Poljane, Ljubljana
1986-1990, variantna rešitev za kare Komenskega, Ljubljana
1986-1990, soseska Ilovica Barje, Ljubljana
1987, variantna rešitev za sosesko Hrušica - Fužine, Ljubljana
1989, predlog za območje opuščene opekarne in pobočja v Črnučah
1989-1990, projekt za območje ZN Sibirija, Ljubljana
1992-1993, natečajni projekt za območje opuščene opekarne v Črnučah 
1992-1993, rešitev rastočih hiš za mlade družine v Rakovi Jelši
1993, zasnova skupine 17 hiš, Plešivica pri Ljubljani
1988-1999-2002, skupina 16 hiš v Črnučah - ob potoku
1995, natečajni projekt za območje pozidave Koseze - Agrostroj
1993-1994, natečajna rešitev za 2. fazo pozidave Sneberje, Ljubljana
1999-2000, ponovna rešitev za 2. fazo pozidave Sneberje, Ljubljana 
1998, natečajni projekt za širitev naselja v Črnuški Gmajni
1993-2002, zasnova skupine hiš v Šmartnem pod Šmarno goro
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1966, študija stanovanjske enote za industrijsko proizvodnjo za natečaj CECA, Luksemburg
1966, projekt za rezidenčna stanovanja v Neauphle le Chateau
1967, natečajna rešitev za center mesta Espoo, Finska
1967, natečajna rešitev za paviljon Meblo, Nova Gorica
1967-1968, projekt za turistično naselje Lac de la Raviege
1967-1968, študija zazidalne enote družinske in večdružinske gradnje

Uvodni projekti v Franciji
1966-1968



1.
1ŠTUDIJA STANOVANJSKE ENOTE ZA INDUSTRIJSKO PROIZVODNJO

ZA NATEČAJ CECA 
(Communauté Européenne du charbon et de l'acier), Luksemburg
1966

Avtorja: VIKTOR PUST in JEAN FATOSME

Stanovanjske enote so bile zasnovane v kovinski konstrukciji z nosilnimi instalacijskimi jedri. Projekt zaradi določenih okoliščin ni bil 
oddan.



1.
1 PROJEKT ZA REZIDENČNA STANOVANJA, NEAUPHLE LE CHATEAU, FRANCIJA

1966 

Avtorska zasnova: VIKTOR PUST v okviru biroja SOCAR, Societe civile d’architectes

Lokacija projekta je na blagem pobočju sredi zelenih površin v širši okolici Pariza.
Projekt sem reševal v okviru arhitekturne družbe SOCAR v sodelovanju z arhitektom J. P. Dussauxom in promoterjem oz. investitorjem 
- avtorsko samostojno.

Izhodiščni program je predvideval, da se na lokaciji, ki je rezidenčnega značaja, zgradi za trg nekaj večjih rezidenčnih stanovanj s 
terasami in bogatejšo zunanjo ureditvijo. Naloga je bila, da se v sodelovanju s pristojnim regijskim urbanistom in promoterjem preveri 
različne možnosti programa in zasnove, ki bi optimalno ustrezala specifični kategoriji interesentov za to lokacijo.  

Izhodiščna zasnova je vsebovala - v skladu z urbanističnimi možnostmi - program večjih atrijskih stanovanj, organiziranih stopničasto 
po pobočju z večjimi terasami.
Kasneje je dozorelo spoznanje, da je tržno sprejemljivejša rešitev več manjših stanovanj (16), kar je bila osnova za izdelavo idejnega 
projekta za pridobitev predhodnega soglasja na projekt za gradbeno dovoljenje. 

Sledilo je obdobje iskanja potencialnih interesentov za nakup stanovanj. Nadaljevanju projekta nisem sledil, ker sem zaradi drugih 
obveznosti zapustil navedeni biro.

UVODNI PROJEKTI V FRANCIJI 1966-1968

1. 
Uvodna študijska maketa z 
lokacijo
2. 
Idejna rešitev objekta in 
stanovanj 1.
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PROJEKTI - REALIZIRANI IN NEREALIZIRANI, 1966-2002

2.



1.
1 NATEČAJNA REŠITEV ZA CENTER MESTA ESPOO, FINSKA 

1967

Avtor: VIKTOR PUST
Sodelavca: XENIA GRISOGONO, CLAUDE SCHMIDLIN

Mednarodni natečaj je bil razpisan za urbanistično rešitev centra novega mesta ESPOO v bližini Helsinkov.

Natečajna rešitev je bila usmerjena v zasnovo urbane strukture ožje mestne aglomeracije v osrednjem delu mesta.
Zasnovana je na osnovi enotne urbane mreže, ki služi kot izhodišče za oblikovanje pozidave različnih vrst objektov, komunikacij ali 
komunalne opreme.
Natečajna rešitev omogoča oblikovanje centralnih površin v okviru odprte in oblikovno skladne strukture pozidave centralnih površin. 

Projekt na natečaju, na katerem je sodelovalo 577 natečajnikov, ni bil uvrščen v izbor (bil pa je omenjen v finski reviji ARK, 8, 1967).

UVODNI PROJEKTI V FRANCIJI 1966-1968

1. 
Maketa urbane strukture
2. 
Rešitev urbane strukture 
območja centra
3. 
Situacija pozidave območja 
centra ESPOO

1.
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PROJEKTI - REALIZIRANI IN NEREALIZIRANI, 1966-2002

2.

3.



1.
1 NATEČAJNA REŠITEV ZA PAVILJON MEBLO, NOVA GORICA 

1967

Avtor: VIKTOR PUST

Tema natečaja je bila rešitev razstavnega paviljona Meblo za prodajo pohištva v kontekstu širše pozidave centralnega trgovskega 
območja in ustrezne navezanosti na okoliške objekte.
Natečajni projekt razstavnega paviljona skuša reševati problem nepreglednosti velikih prodajnih površin s pohištvom tako, da loči 
spodnji razstavni nivo in nad njim nivo "razglednih" komunikacij, ki se navezujejo na strukturo peš komunikacij okoliških objektov.    

Rešitev je obravnavala trgovski objekt in navezavo na ostale predvidene objekte na osnovi enotne urbanistično arhitekturne tipologije 
objektov in strukture peš ulic, ki potekajo tudi v notranjosti objekta nad razstavnim prostorom. Na ta način se rešuje tudi enostavna 
preglednost razstavnega prostora.

Ker sem se natečaja udeležil iz tujine, sem natečajni projekt poslal po hitri (letalski) pošti iz Pariza pravočasno in o tem telegramsko 
obvestil razpisovalca DAL, vendar je bil projekt po daljšem času vrnjen z obvestilom, da ga žirija ni dobila pravočasno ter da ni bil 
obravnavan.

UVODNI PROJEKTI V FRANCIJI 1966-1968

1. 
Rešitev paviljona v povezavi s širšim območjem
2. 
Rešitev z razglednimi potmi na višjem nivoju in razstavno površino na 
nižjem nivoju (prerez in tlorisi)
3. 
Maketa paviljona

1.
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PROJEKTI - REALIZIRANI IN NEREALIZIRANI, 1966-2002

2. 3.



1.
1 PROJEKT ZA TURISTIČNO NASELJE LAC DE LA RAVIEGE

1967-1968

Avtor: VIKTOR PUST

Po naročilu lastnika večjega zemljišča ob jezeru na jugu Francije projekt rešuje ureditev območja za postavitev počitniških montažnih 
objektov - boksov in nadstreškov na niveliranem pobočju.

Projekta nisem nadaljeval zaradi prevzema obveznosti ob udeležbi na natečaju za soseski Koseze in Draveljska Gmajna ter odhoda 
v Ljubljano. 

UVODNI PROJEKTI V FRANCIJI 1966-1968

1.

2.

1. 
Širše turistično območje
2. 
Prerezi in tipi bivalnih enot
3. 
Rešitev zaselka počitniških enot
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PROJEKTI - REALIZIRANI IN NEREALIZIRANI, 1966-2002

3.2.



1.
1 ŠTUDIJA ZAZIDALNE ENOTE DRUŽINSKE IN VEČDRUŽINSKE GRADNJE 

1967-1968

Avtor: VIKTOR PUST

Zasnova je služila kot informativni prikaz možnosti pozidave in tipologije objektov v zvezi z vabilom za udeležbo na natečaju za 
urbanistično in arhitekturno rešitev sosesk Koseze in Draveljska Gmajna v Ljubljani.

Zasnova prikazuje možnost reševanja gostejše stanovanjske gradnje nižjih gabaritov z upoštevanjem tedanjih razvojnih trendov 
v oblikovanju kakovosti bivalnega okolja. Za razliko od tedaj prevladujoče tipologije blokovnih stanovanj sem v zasnovi upošteval 
potrebo po individualnejših oblikah in večji povezanosti stanovanja z naravo, hkrati s tem pa tudi potrebo po ustreznejšem reševanju 
avtomobilskega prometa in zaščiti pešcev v naselju.  
Na osnovi predložene rešitve in ostalih referenc sem dobil vabilo za udeležbo na natečaju v Ljubljani.

UVODNI PROJEKTI V FRANCIJI 1966-1968

1. 2.
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PROJEKTI - REALIZIRANI IN NEREALIZIRANI, 1966-2002

1. 
Zazidalna enota 80 hiš in 23 stanovanj z 
garažami
2. 
Zasnova tipologije objektov 1.



1.
1 NATEČAJNA REŠITEV ZA POZIDAVO SOSESK KOSEZE IN DRAVELJSKA GMAJNA 

TER KOSEZE – REALIZACIJA OBMOČJA TERASASTIH OBJEKTOV, LJUBLJANA 
Ulica Bratov Učakar, 1.600 stanovanj
1968–1974 (prvi objekti), 1978

Avtor zazidave in arhitekture objektov: VIKTOR PUST; Sodelavci: MARJAN VRTOVEC, MARJANA DOLENC in BORIS LESKOVEC
Odgovorna projektanta izvedbenih načrtov objektov: TOMAŽ ŠTRUKELJ (1. del) in ROMAN SERŠA (2. del); 
Projektantski organizaciji: P.B. PROGRES, Ljubljana in IBT TRBOVLJE, Enota Ljubljana; Investitor in izvajalec gradnje: SGP ZIDAR 
KOČEVJE in INGRAD Celje; Površina zemljišča: 15 ha, cca 1.600 stanovanj v 34 objektih

Uvod - o razvoju kakovosti bivanja in izhodišča natečajne rešitve

Večstanovanjska blokovna gradnja, ki je v okviru funkcionalističnih načel oblikovanja predstavljala pretežno obliko bivanja v času 
povojne obnove v Evropi, je konec 50-ih let doživela nove usmeritve, tako v vsebinskem kot v oblikovnem smislu. V oblikovanju 
urbanega prostora je na osnovi izhodišč skupine arhitektov Teama X prišlo do uveljavitve potrebe po večji združevalni funkciji javnega 
prostora, ulice oz. naselja. To se je odražalo v razvoju različnih tipov pozidav konec 50-ih in na začetku 60-ih let, ki so izhajale iz 
sistema komunikacije ali ulice (kot osnovne sociološke in urbane forme) ter v oblikovanju "odprte" zazidalne strukture z značilno 
artikulacijo objektov in urbanega prostora. 

V oblikovanju stanovanjske gradnje se je uveljavila potreba po neposrednejši povezanosti bivanja z naravo ter po uveljavljanju človekovih 
meril v obvladovanju prostora. To se je odražalo v uvajanju nižjih gabaritov objektov, v artikulaciji sklenjenih verižnih objektov ter 
zlasti v postopnem uvajanju goste enodružinske gradnje z vrtom kot vse bolj idealne oblike bivanja.

Z dvigom življenjskega standarda in razvojem avtomobilizma se je uveljavila tudi potreba po zaščiti peščevega okolja ter izločitvi 
avtomobilskega prometa v naselju.

V načrtovanju naselij se je uveljavila potreba po večji diferenciaciji različnih oblik bivanja - od večdružinske blokovne do strnjene 
družinske gradnje. V okviru blokovne gradnje je bila značilna diferenciacija stanovanj in specifično oblikovanje pritličnih stanovanj z 
vrtovi ter zgornjih, mansardnih stanovanj s terasami. 
Vsekakor je bila značilna težnja po uvajanju individualnejših oblik bivanja z večjo možnostjo oblikovanja lastne identitete stanovalcev. 
Osnovno vprašanje tedanjega razvoja ali humanizacije bivanja je bilo, kako oblikovati ekonomično, množično stanovanjsko gradnjo 
gabaritov do P+3, ki bo omogočala čim večje število stanovanj z vrtovi oz. zelenjem ter obenem zaščito bivalnega okolja pred 
naraščajočimi potrebami avtomobilskega prometa v naselju. 

Natečajna rešitev za soseski Koseze in Draveljska Gmajna, 1968

Natečajna naloga je zahtevala rešitev za območje pozidave sosesk Koseze in Draveljska Gmajna z večstanovanjsko blokovno gradnjo 
nižjih gabaritov in z individualno gradnjo. K izdelavi natečajnih rešitev so bili vabljeni: Urbanistični inštitut RS (Mitja Jernejec), LUZ 
(Mirko Mrva in Janez Vovk), Gipos - Obnova kot projektant objektov (Ilija Arnautović) ter Viktor Pust v okviru biroja Progres.

Natečajna rešitev je vsebovala skupno 2.200 stanovanj v obeh soseskah, in sicer v obliki individualnih in blokovnih stanovanj. 

V soseski Koseze, v območju predvidene blokovne gradnje, je natečajna rešitev vsebovala dve skupini oz. "vasi" s kombinirano 
večdružinsko gradnjo P+3 in atrijskimi hišami - v okviru enovite zazidalne strukture s peš ulicami in garažami. Rešitev je v okviru 
predvidenega števila blokovnih stanovanj (800 do 850 enot - odvisno od strukture stanovanj) omogočala individualnejše oblike 
bivanja ter hkrati racionalizacijo v graditvi stanovanj in komunalne opreme z garažiranjem.

Natečajna žirija, ki ji je predsedoval prof. S. Sedlar, je dodelila I. nagrado projektu biroja Progres, hkrati pa določila izvedbo posameznih 
območij različnim natečajnikom, in sicer: območje večdružinske gradnje severno od Podutiške ceste po navedenem projektu biroja 
Progres, območje individualne gradnje južno od Podutiške ceste po projektu Urbanističnega inštituta RS in sosesko Draveljska 
Gmajna po projektu LUZ.
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1.



1.
1

2.

3.



038

039

PROJEKTI - REALIZIRANI IN NEREALIZIRANI, 1966-2002

1. 
Natečajna rešitev pozidave 
sosesk Koseze in Draveljska 
Gmajna
2. 
Katalog različne tipologije 
objektov
3. 
Maketa območja kolektivne 
gradnje v Draveljski Gmajni

3.



1.
1 OBMOČJE TERASASTIH OBJEKTOV in razvoj projekta po zaključku natečaja

Po zaključku natečaja je postalo očitno, da je odločitev žirije za območje blokovne gradnje v Kosezah v nasprotju z nekaterimi 
interesi. Tako je prišlo v fazi izdelave zazidalnega načrta na osnovi natečajne rešitve tudi do vzporedne izdelave "variantnega" 
predloga zazidalnega načrta z bolj klasično tipologijo objektov in večjim številom stanovanj (preko 1.000 namesto 800-850 
prvotno predvidenih). To naj bi odločilno vplivalo na končni izbor projekta.

V teh razmerah mi je postalo jasno, da je potrebno tudi izbrani natečajni projekt znatno zgostiti v korist večjega števila stanovanj. 
Ker pa takšne zgostitve ni bilo možno doseči kvalitetno z enako tipologijo objektov, je bilo potrebno preoblikovati natečajno 
rešitev zazidave v smeri oblikovanja enotnega "blokovnega" profila gradnje, ki naj bi omogočil čim večje število terasnih in atrijskih 
stanovanj v pritličju.
Na tej osnovi je nastala rešitev obojestranskega poševnega objekta, ki je omogočala optimalno osončenje 1.406 pretežno večjih 
terasastih in atrijskih stanovanj v pritličju.      

Po obravnavi in potrditvi zazidalnega načrta z rešitvijo terasastih objektov na Mestnem svetu, ki jo je strokovno podprl tudi prof. 
Marko Šlajmer - kot vodilni mestni urbanist, se je končala pomembna faza v smeri realizacije projekta. Vendar pa je, kljub formalni 
potrditvi, še vedno obstajala določena negotovost o usodi projekta, tako zaradi dvomov investitorjev o tehničnih možnostih 
realizacije - ker ni bilo že zgrajenih podobnih objektov niti v tujini - kot tudi zaradi družbeno-političnih razmer, ki so narekovale 
vse manjša stanovanja.
Kot odgovor na navedene razmere sem pripravil ponovno modifikacijo projekta v smislu poenostavitve objektov – 34 ločenih 
terasastih objektov.

Po prehodu projektne ekipe iz biroja Progres v IBT je na tej osnovi, ob sodelovanju arhitektov Romana Serše in nato Tomaža 
Štruklja (ki je bil pred tem odgovorni projektant izvedbenih projektov za objekte v soseski Ruski car), delo potekalo na reševanju 
optimalne strukture stanovanj in izdelavi izvedbene zazidalne situacije. 
Ob tem pa je prišlo do spora z arh. Tomažem Štrukljem, ki je bil angažiran s strani IBT kot odgovorni projektant objektov, ker sam  
tedaj še nisem imel strokovnega izpita oz. pooblastila. 
Izkazalo se je, da so pričakovanja in ambicije arh. Tomaža Štruklja znatno presegala okvir, ki je bil določen z enovito arhitekturno 
urbanistično rešitvijo. V smislu dotedanje prakse ter zakonodajne ločenosti urbanističnega načrtovanja in projektiranja objektov je 
arh. Štrukelj smatral, da lahko kot odgovorni projektant v okviru urbanistične zasnove samostojno in neodvisno oblikuje objekte. 
Ker pa je imel pri tem tudi podporo novega vodstva IBT, moje nadaljnje sodelovanje v tem okviru ni bilo več možno. 

Zapustil sem IBT zavedajoč se, da veljavni urbanistični Pravilnik za to območje predpisuje - predhodno soglasje avtorja naselja 
na izvedbene projekte – tako za zazidavo kot za objekte. Po mojem odhodu je potekalo projektiranje I. faze naselja v glavnem na 
osnovi prvotnih rešitev z nekaterimi dopolnitvami: poglobljena uvozna ulica, izraba pritličnih stanovanj v osrednjem delu naselja 
za lokale, nekatere rešitve na čelnih fasadah in delna izraba strešne oz. 4. etaže za manjša stanovanja.

Zgodilo pa se je, da je IBT pridobil dovoljenje za graditev objektov brez soglasja avtorja, da je Mestna uprava očitno "spregledala" 
navedeno določilo ali da je bilo kako drugače urejeno s strani IBT. Seveda sem ob tem vseskozi skušal uveljavljati pravice avtorja, 
tako v okviru Društva arhitektov kot na nivoju družbeno političnih organov. Postopki pa so trajali in I. faza naselja je bila med 
tem realizirana. 
Ko pa je IBT nato predložil spremembo projekta objektov za izgradnjo II. faze naselja, ki je vsebovala dodatno povečanje števila 
stanovanj ter bistveno oblikovno spremembo v stopničasti profil objekta z utemeljitvijo, da je to zahteva nove tehnologije gradnje 
s tunelskimi opaži, sem končno uspel uveljaviti avtorske pravice in spoštovanje Urbanističnega pravilnika. 
Mestna uprava je obvestila vse odgovorne, da je prišlo do "neljube pomote" pri upoštevanju Pravilnika, da mora IBT ustrezno 
spremeniti projekt za objekte II. faze v skladu z zahtevo projektanta avtorja in ohraniti značilni profil objektov.

Danes, po večkratnem povečevanju števila stanovanj, šteje naselje - namesto prvotno predvidenih 800 do 850 stanovanj – cca 
1.600 stanovanj.

1. Natečajna maketa kolektivne gradnje v Kosezah, 800 do 850 stanovanj, izbrane za gradnjo v I. fazi
2. Aeroposnetek realizacije naselja terasastih stanovanj, cca 1600 stanovanj
3. Natečajna rešitev kolektivne gradnje s tipologijo strnjenih atrijskih hiš in blokovnih stanovanj P+3
4. Zazidalni načrt z bistveno zgostitvijo števila stanovanj, iz 850 na 1.408 na osnovi enotnega profila terasastih objektov
5. Del makete objektov
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4.

5.



6.  
Razvojna faza tipologije objektov in 
zazidave, prerez, tlorisi nivojev, maketa in 
pogledi

6.

1.
1
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7. 
Naslednja razvojna faza projekta, osnova za realizacijo naselja: 
34 samostojnih objektov P+3; zazidalna rešitev, tipični prerez in tlorisi 
nivojev, peš komunikacije v naselju

8.

7.



8. 
Pogled na uvozno - parkirno ulico 
v naselju. Prerez in tlorisi etaž (iz 
komercialne dokumentacije)
9. 
Foto posnetki izvedenega naselja

8.

1.
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1.
1 NASELJE DRUŽINSKE GRADNJE SNEBERJE, LJUBLJANA

1970-1973

Avtor zazidave in arhitekture: VIKTOR PUST
PROGRES, P. BIRO
Odgovorni projektant objektov: MARLES, LUDVIK SEDONJA
Investitor in izvajalec: MARLES in Stanovanjska zadruga JNA 
80 stanovanjskih enot

Projekt za naselje hiš v Sneberjah je nastal v obdobju uvajanja organizirane družinske gradnje, ki se je tedaj oblikovala predvsem 
kot vrstna ali atrijska gradnja. Izhodišča zasnove so bila težnja po zgoščevanju posamične družinske gradnje, omogočanje razvoja 
kakovostnih sosedskih odnosov v naselju in ohranjanje značilnosti obstoječega pol vaškega naselja. 

Izhodiščna enota zasnove zazidave je skupina štirih hiš z izkoriščenim podstrešjem, postavljenih v obliki "križa" tako, da oblikujejo 
sosedsko enoto s skupnim dvoriščem ali "trgom". Enote se medsebojno sestavljajo v obliki "grozdov" v različne oblike pozidave. 
Velikost zemljišča hiše je okoli 360 m2, površina posamezne hiše pa 117 m2. Individualnost bivalnih prostorov zagotavljajo ograjeni vrtovi, 
ki so orientirani večstransko. Različne smeri strešin omogočajo lažje vključevanje objektov v obstoječi značaj primestnega naselja. 
Združevanje komunalnih vodov v osrednjem delu zazidalne enote in način odcepov od napajalne ceste omogočajo ekonomičnost 
komunalne opreme.

Izhodiščni projekt za naselje Sneberje obsega dva med seboj ločena predela pozidave na obeh straneh Šmartinske ceste, skupno 80 
hiš. Oba dela pozidave sta povezana s podhodom pod Šmartinsko cesto ter z osrednjim javnim delom s trgovino in vrtcem. 

Kasneje, po sprejetju zazidalnega načrta, v času družbenih premikov na stanovanjskem področju, pa je na zahtevo investitorja in 
izvajalca MARLES-a ter Stanovanjske zadruge JNA prišlo do povečanja števila stanovanj, in sicer z zahtevo, da se vsaka od štirih hiš 
v skupini razdeli na dve stanovanji. Ob tej izsiljeni zgostitvi je bila prvotna zasnova znatno okrnjena, zaradi večjega števila garaž (8 
namesto 4) pa je bil bistveno osiromašen skupni javni prostor med objekti. Na zahtevo izvajalca montažnih hiš MARLES-a je bilo 
opuščeno tudi stikovanje nadstreškov med objekti. Vprašljiva je bila celo postavitev ločilnih ograj med hišami oz. stanovanji, za katere 
se je smatralo, da niso potrebne - sploh pa ne v primeru vojaških stanovanj. 

Navedene izsiljene spremembe prvotne zasnove in kasnejša nepripravljenost upravnega organa, da upošteva določila Urbanističnega 
pravilnika o potrebnem nadzoru avtorja naselja pri naknadnih posegih (po spremembi družbenega sistema v 90-ih letih), so privedle 
do razvrednotenja kakovosti naselja. 

Medtem ko je bil severni del naselja nad Šmartinsko cesto (80 stanovanj v 10. sosedskih enotah) realiziran v letih 1973-1974, pa je ostal 
vzhodni del zaradi predvidene prestavitve Šmartinske ceste in naknadne uvedbe vodovarstvenega rezervata dolgo časa nepozidan.
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1. 
Značilni pogled na silhueto obsavskih vasi
2. 
Zazidalna rešitev za območji na obeh straneh Šmartinske ceste in značilni pogled
3. 
Zasnova osnovne zazidalne enote štirih hiš s skupnim prostorom, maketa in sestavljanje enot
4. 
Model naselja

3.

4.
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5. 
Tloris zazidalne enote štirih hiš in "rezervna" varianta zgostitve za izjemne primere
6. 
Zazidalni načrt I. faze naselja; končna realizacija v izvedbi MARLES-a z maksimalno zgostitvijo hiš - 80 namesto prvotno predvidenih 40 hiš
7. 
Aero posnetek izvedbe naselja in značilni pogledi

5.
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PREDSTAVITEV TIPOLOGIJE OBJEKTOV IN MOŽNOSTI ZAZIDALNIH STRUKTUR NA FRANCOSKEM NATEČAJU PAN, FRANCIJA 1972.



066 

067

PROJEKTI - REALIZIRANI IN NEREALIZIRANI, 1966-2002



1.
1 PROJEKT ZA NASELJE IBT, TRBOVLJE 

1971

Urbanizem in arhitektura: VIKTOR PUST
Sodelavca: MARJANA DOLENC in ROMAN SERŠA
IBT, Enota Ljubljana

Projekt za naselje na pobočju za upravno stavbo IBT v Trbovljah je bil načrtovan za potrebe Stanovanjske zadruge IBT. Programsko 
izhodišče je bilo čim večje število družinskih hiš. Ker je bilo zemljišče geološko problematično, je bilo potrebno najprej ugotoviti 
optimalni način temeljenja in na tej osnovi zasnovati ustrezno strukturo pozidave.
Tipologija objektov izhaja iz racionalnega načina temeljenja na pobočju z betonskimi zidovi pravokotno na plastnice. Zidovi so 
oblikovani stopničasto in po potrebi s piloti do nosilnih tal, hkrati pa služijo kot ločilni zidovi med stanovanji v okviru enotne in 
kompaktne strukture pozidave.
Projekt šteje 56 hiš različnih površin, od 122 do 145 m2, ter garaže. Bivalni prostori so organizirani stopničasto, v nivoju terena, sobe 
so v etaži. Garaže so v ločenih objektih.
Projekt, ki je bil naročen s strani vodstva IBT, je bil objavljen v glasilu IBT in širše obravnavan v okviru Stanovanjske zadruge. Sicer pa 
so bili za pozidavo na tem pobočju prisotni tudi različni interesi za individualne hiše.
Po zamenjavi vodstva IBT in po mojem odhodu iz organizacije projekt ni bil več aktualen. Danes stoji na tem območju namesto 56 
stanovanjskih enot nekaj večjih klasičnih družinskih hiš.

1.
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1. 
Del zazidave na pobočju, tlorisi, 
prerez, pogled
2. 
Maketa dela pozidave
3. 
Pritličje in etaža vrstne hiše
4. 
Zazidalna rešitev naselja

2.

4.

3.



1.
1 NATEČAJNA REŠITEV ZA SOSESKO NOVO KODELJEVO – ŠTEPANJSKO 

NASELJE, LJUBLJANA
1971

Avtorja: VIKTOR PUST in BORUT KARDELJ
Sodelavca: JANEZ LAPAJNE, IRENA JESSE in NIVES KALIN-VEHOVAR, IBT Enota Ljubljana
Komunalne naprave: BRANE BIZJAK. Tehnologija gradnje: TRACOBA in OTH, Pariz

Izhodišče natečajne rešitve je zasnova štirikrake zazidalne enote blokovnih objektov, ki vključuje komunikacijsko jedro, parkirne 
površine in pešpoti v nivoju terena ali izvennivojsko. 
S to osnovno zazidalno enoto je zasnovano naselje v obliki karejskih enot ali odprtih sosedstev in prostih zelenih površin.

Zazidalne enote se glede na gabarite objektov razlikujejo in so oblikovane z osrednjo zelenico ali z osrednjim objektom - stolpičem 
in peš nivojem v etaži nad terenom.

Zasnova zazidalne enote in oblikovanje objektov ter stanovanj je bilo prilagojeno tedaj racionalni tehnologiji tunelskih opažev za 
betonsko gradnjo po sistemu Tracoba.

Projekt je prejel odkup.

1.
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3.

2.

1. 
Zazidalna rešitev in maketa
2. 
Zasnova zazidalne enote
3. 
Tipi stanovanj
4. 
Maketa, pogledi



4.

1.
1



1.
1NATEČAJNA REŠITEV ZA TURISTIČNO NASELJE BANJOLE PRI PULI,

HRVAŠKA
1971

Avtor: VIKTOR PUST 
Sodelavca: BORUT KARDELJ in MARJANA DOLENC
IBT, Enota Ljubljana

Natečajna rešitev predstavlja poskus, kako oblikovati turistično naselje večjih kapacitet brez klasične tipologije blokovnih hotelskih 
nizov in dvoranskih restavracij - na osnovi geometrije manjših dimenzij in objektov, ki se povezujejo v enotno strukturo pozidave. 

Izhodiščna šesterokotna oblika zazidalne mreže omogoča oblikovanje različnih tipov objektov glede na namembnost, obliko, gabarite 
in gostoto pozidave, hkrati pa omogoča razmeroma "svobodnejši" značaj oblikovanja turističnega naselja.  

Projekt ni bil uvrščen v izbor.

1. 
Maketa natečajne rešitve

1.



1.
1 VRSTNE HIŠE R – 420, NASELJA V TRZINU (164 hiš)  

IN V MOSTAH V LJUBLJANI (94 hiš) 
1972–1975

Urbanizem: BIRO 71, Domžale in LUZ, Ljubljana 
Arhitektura: VIKTOR PUST 
SGP Gorica, P.B. Enota Ljubljana

Naselje vrstnih hiš na obeh lokacijah predstavlja aplikacijo tipa hiše (uporabne širine 4.20 m, površine 118.50 m2) na že obstoječe 
zazidalne načrte, ki so prvotno vsebovali širše vrstne hiše.

Gradnja ožjih vrstnih hiš z enojnim nosilnim razponom je v Sloveniji postala aktualna v začetku 70-ih let z uvedbo tehnologije tunelskih 
opažev, ki je omogočila sočasno opaženje nosilnih zidov in stropne plošče. Konstrukcija betonske gradnje z vgrajenimi instalacijami 
je tedaj predstavljala v gradbeništvu znatno racionalizacijo graditve.
V primerjavi z blokovnimi stanovanji, katerih velikost je bila zaradi kupne moči praktično omejena na cca 65-70 m2, je pomenila ožja 
vrstna hiša na robu mesta, zgrajena le do faze "zaključene fasade" (za podobno izhodiščno ceno), možnost postopne pridobitve 
večje stanovanjske površine za razvoj družine ter individualnejšo obliko bivanja. 

Hiša je organizirana v okviru notranje širine parcele 4.20 m po dolžini s pokritim parkingom, vhodnim atrijem, bivalnim delom stanovanja 
in ograjenim vrtom. Sobe so v etaži in mansardi.

V načrtovanju žal ni uspelo uveljaviti prvotno predvidene oblike betonskega zidu med stanovanji po vsej dolžini parcele, kar bi 
zagotavljalo večjo individualnost, prav tako ne uporabe trajnejših materialov.

1. 
Izhodiščni in realizirani profil 
hiše s tlorisi etaž
2. 
Naselje v Mostah, Ljubljana
3. 
Naselje v Trzinu
4. 
Foto pogledi v naseljih Trzin in 
Moste

1.
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Potrebno pa je omeniti naslednje: odsotnost kolektivne zavesti stanovalcev za skladen izgled naselja, pomanjkanje enotnih pravil 
vzdrževanja, neustrezna zakonodaja na tem področju in pomanjkanje nadzora upravnih organov so ključni vzroki za strokovno nedopustne 
posege, celo nadzidave objektov, in za stihijski izgled naselja.

2. 4.

3.

1.
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1
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1.
1 PROJEKT "VRSTNE HIŠE – BLOK"  

1976

Avtor: VIKTOR PUST 

V obdobju naraščajočega interesa za organizirano gradnjo strnjenih oblik družinske gradnje predstavlja rešitev "vrstne hiše - blok" 
vmesno obliko tipologije pozidave med družinsko in večdružinsko gradnjo.

Izhodišče tipologije je, da se z združevanjem dveh simetričnih nizov ožjih vrstnih hiš in z oblikovanjem pokrite parkirne ulice omogoči 
mirno peš ploščad v nivoju glavnih vhodov v stanovanje. Na ta način se lahko omogoči večje proste zelene površine v naselju.
Rešitev omogoča racionalizacijo komunalne opreme in uporabo tehnologije tunelskih opažev, hkrati pa tudi fleksibilno oblikovanje 
zazidave v prostoru.

Pozidava na osnovi tega modela (z ustreznimi prilagoditvami v oblikovanju) je bila predlagana na dveh lokacijah - v Radomljah pri 
Domžalah in v Novi Gorici - vendar ni prišlo do realizacije.

1.
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1. 
Oblikovanje zazidave in značilni pogled
2. 
Tlorisi, prerez, pogled

2.



1.
1 NATEČAJNI PROJEKT ZA TIPOLOGIJO OBJEKTOV NA POTRESNEM OBMOČJU 

V FURLANIJI, ITALIJA 
1977

Avtor: VIKTOR PUST 
SGP GORICA, P.B. Enota Ljubljana

Po potresu v Furlaniji je Italija razpisala med gradbenimi podjetji v povezavi z arhitekti ponudbeni natečaj za popotresno obnovo 
z različnimi montažnimi objekti. Na natečaju je sodelovalo podjetje SGP Gorica s projektantsko ekipo, v sodelovanju z italijanskimi 
partnerji, s katerimi je bila dogovorjena tehnologija montažnih betonskih elementov.
Natečajni projekt rešuje tipe različnih vrst objektov v izbrani tehnologiji gradnje, ki jih je možno realizirati: atrijske, hiše na pobočju s 
terasami in vrstne hiše. 
Projekt je bil uvrščen v ožji izbor, na osnovi česar je SGP Gorica kot izvajalec dobil nekatere posle na tem področju, vendar pa ni 
prišlo do naročila projektantu - avtorju.

1.
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1. 
Strnjena zazidava hiš na pobočju
2. 
Vrstne hiše
3. 
Verižna atrijska zazidava

3.

2.



1.
1 NASELJE NADOMESTNE GRADNJE, ZGORNJI KAŠELJ, LJUBLJANA 

96 stanovanj
1977–1978

Urbanizem in arhitektura: VIKTOR PUST
Sodelavka: LEA PAVŠEK
SGP Gorica, P.B. Enota Ljubljana
Izvedbeni zazidalni načrt: LUZ, MIRKO MRVA in VIKTOR PUST

V Sloveniji je bilo v začetku 70-ih let aktualno vprašanje ustreznih nadomestnih stanovanj za odpravo barakarskih naselij. V ta namen je 
bila družba oz. politika pripravljena odstopiti od nekaterih veljavnih standardov velikosti stanovanj. Pojavile so se ideje o nadomestnih 
objektih ustreznejšega "barakarskega" tipa.
V teh razmerah sem pripravil predlog tipologije manjših verižno "atrijskih" stanovanj in ga ponudil pristojnim mestnim institucijam. 
Predlog je bil sprejet in določena je bila lokacija naselja na posebej izločenem predelu mesta, na prostoru bivše deponije. Sledila je 
pogodba z gradbeno organizacijo SGP Gorica za izdelavo projekta in izgradnjo naselja 96 minimalnih družinskih stanovanj, površine 
od 30 do 48 m2.
Sprva, po vselitvi strank - najemnikov, je bilo upanje, da se bo naselje razvijalo z določenim občutkom za enotnost v oblikovanju ograj 
in pri vzdrževanju objektov. Kasneje, po spremembi družbenega sistema, ko je nastala možnost za odkup najemniških stanovanj, pa 
se je struktura stanovalcev z njihovimi interesi bistveno spremenila glede na najemniški ali lastniški status; to se odraža v različnem 
odnosu stanovalcev do vzdrževanja in spreminjanja objektov. 
Vsekakor je danes za naselje značilna popolna stihija v razvoju in razvrednotenje prvotno predvidenega značaja bivalnega okolja.

1.
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1. 
Izhodiščna in izvedbena rešitev zazidave
2. 
Tipologija hiš oz. stanovanj
3. 
Foto pogledi ob izgradnji, danes je značilni 
stihijski razvoj naselja

2.
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1.
1 NASELJE 76 NADOMESTNIH STANOVANJ V ČRNUČAH

1977-1978

Izhodiščna urbanistična rešitev: LUZ
Arhitektura: VIKTOR PUST z LEO PAVŠEK
SGP Gorica, P.B. Enota Ljubljana

V okviru izvajanja mestnega Programa za odpravo barakarskih naselij je prišlo do odločitve, da se predvidena zazidava treh nizov 
vrstnih hiš, ki jo je izdelal LUZ, preoblikuje za potrebe minimalnih nadomestnih stanovanj.
Nize objektov sestavljajo skupine štirih stanovanj v dveh nivojih - po dve stanovanji v pritličju z ograjenim vrtom in dve stanovanji v 
etaži, dostopni s skupnega stopnišča. V okviru stopnišča so rešeni tudi shrambni prostori. Površine stanovanj so 34 in 46 m2 - odvisno 
od konstruktivnega razpona objektov.
Podobno kot pri prvem naselju nadomestnih stanovanj v Zgornjem Kašlju je tudi za to naselje značilno stihijsko spreminjanje zunanjosti 
objektov. Tako se je v 90-ih letih zelo nestrokovno spremenil zunanji izgled - verjetno celo z vednostjo upravnega organa - a brez 
vednosti in možnosti sodelovanja projektanta avtorja.
Primer nazorno odraža odsotnost potrebne zakonodaje, ki bi zagotavljala strokovnost in sodelovanje projektanta pri vzdrževanju in 
spremembah zunanjosti objektov. 

1. 
Zazidalna rešitev
2. 
Tipologija objektov, stanovanja
3. 
Foto pogledi objektov ob izgradnji

1. 2.
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4. 
DANAŠNJE STANJE SPREMINJANJA 
FASADE IN STIHIJSKEGA RAZVOJA 
NASELJA

3.

4.2.



1.
1 NATEČAJNA REŠITEV ZA TIPOLOGIJO OBJEKTOV V SOSESKI RUDNIK - 

JURČKOVA POT, LJUBLJANA  
1978

Avtor: VIKTOR PUST
Sodelavka: LEA PAVŠEK
SGP Gorica, P.B. Enota Ljubljana

Leta 1978 je bil razpisan vabljeni natečaj za variantne rešitve tipologije objektov za potrebe izdelave zazidalnega načrta, ki ga je 
pripravljal LUZ oz. nosilec projekta Roman Rems. Podane so bile velikosti zazidalnih območij oz. enot za vrstne in atrijske hiše, 
določena je bila prometna rešitev dovoznih cest in garaž ob vstopu v naselje.

Natečajna rešitev predlaga tipologijo vrstnih hiš z razvitim tlorisom v globino parcele in z notranjim atrijem ter delno z mansardno etažo.

Tipologija atrijskih hiš je zasnovana na osnovi racionalne kompaktne strukture ali mreže zidov, ki določajo velikost parcel in omogočajo 
različno rast hiše v notranjosti parcele.

Natečajna rešitev ni bila izbrana za realizacijo.

1. 
Zazidava in tipologija atrijskih hiš
2. 
Zazidava in tipologija vrstnih hiš z notranjim atrijem 1.
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1.
1 PROJEKT ZA OBJEKTE V SOSESKI NOVE POLJANE, LJUBLJANA 

po podanem zazidalnem načrtu 
1977-1980

Nosilca zazidalnega načrta: LUZ, BARBARA FURLAN in MARJAN VRHOVEC
Projektant objektov: VIKTOR PUST
Sodelavke: LEA PAVŠEK, MAJDA BERGANT-KOŽELJ in BARBARA MIKLAVC 
IMOS, SGP Gorica, P.B. Enota Ljubljana

V okviru tedanje pogoste prakse, da LUZ kot urbanistični zavod izdela zazidalni načrt na osnovi standardne tipologije objektov, 
nato pa sledi razpis med gradbenimi organizacijami kot potencialnimi investitorji za projektiranje in izgradnjo soseske, je bila tudi ta 
soseska predmet podobnega razpisa. Tako sem v prvi polovici 70 tih let po naročilu SGP Gorica kot potencialnemu izvajalcu pristopil 
k reševanju tipologije objektov ter v okviru možnosti tudi ustreznih prilagoditev zazidave. Pri projektu sta sodelovala Darko Lečnik 
in Alenka Pavlin.
Vendar pa se je zaradi problematike z zemljiščem načrtovanje za dalj časa ustavilo. Kasneje pa je prišlo do javnega razpisa med 
gradbenimi izvajalci za izgradnjo soseske vključno z načrtovanjem. 

Pri izdelavi ponudbenega elaborata gradbenega združenja IMOS in SGP Gorica za izgradnjo celotne soseske so sodelovala, poleg 
projektne ekipe, tudi vodstva vseh gradbenih podjetij v združenju. V projektiranju so bili upoštevani interesi in tehnologija izvajalcev.
Z ozirom na podano tipologijo objektov je bilo projektiranje omejeno na oblikovanje objektov in v tem okviru na diferenciacijo spodnjih 
stanovanj z atriji in manjšimi terasami ter večjih stanovanj na zgornjih etažah z razglednimi terasami. 

V informacijo o tedanjih razmerah v projektantski dejavnosti v okviru gradbenih podjetij naj povem dogodek, ki osvetljuje tedanje 
vrednotenje dela arhitektov. Projektiranje stanovanjske gradnje je bilo namreč finančno pogojeno za rutinski način dela, cena za 
projektiranje celotnega naselja je bila s strani gradbeništva normirana na samo 2 % investicije (čeprav to nikakor ni zadostovalo za 
ustrezno kakovostno oblikovanje). Dogodilo se je, da je pri tiskanju ponudbenega elaborata, ki je vseboval projekte in specifikacijo 
vseh ponudbenih cen, pomotoma izpadla postavka za ceno projektiranja. Ko sem vodstvo opozoril, da je potrebno ponudbo nujno 
dopolniti, mi je bilo rečeno, da to ni potrebno, ker da je cena projektiranja zanemarljiv znesek v sklopu celotne investicije.

Ponudba je bila sicer sprejeta in soseska predvidena za izgradnjo. Vendar pa so se problemi s pridobivanjem zemljišča, ki je bilo v 
uporabi JNA, toliko zavlekli, da je čez leta dozorela odločitev za spremembo zazidalnega načrta soseske in za razpis javnega natečaja.

1. 
Zazidalna situacija objektov, 
nivo pritličja
2. 
Maketa objektov
3. 
Prerez in značilni tlorisi etaž1.
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1.
1 NATEČAJNA REŠITEV ZA STANOVANJSKE OBJEKTE V SOSESKI KARE 8, 

LEDINE, NOVA GORICA
1978

Avtor: VIKTOR PUST z LEO PAVŠEK in MAJDO KOŽELJ
SGP Gorica, P.B., Enota Ljubljana

Območje pozidave je bilo predvideno za gradnjo višjih blokovnih objektov vzdolž glavne ceste in za vrstne hiše na zahodni strani.
Natečajna rešitev oblikuje niz blokovnih objektov različnih višin s specifičnim oblikovanjem spodnjih in zlasti zgornjih stanovanj z 
večjimi terasami in atriji.
Projekt vsebuje 256 stanovanj v objektih gabaritov P+6, P+8 in P+10.
V notranjosti območja projekt predlaga tipologijo strnjene gradnje vrstnih stanovanj v obliki "vrstne hiše - blok" z interno, poglobljeno 
garažno ulico in ločenim peš nivojem vhodov v stanovanja. Območje sestavljajo zazidalne enote po 12 hiš, ki imajo po 6 hiš postavljenih 
obojestransko. Namen natečajne rešitve je bil, da v pogojih gostejše pozidave hiš omogoči mirne peš ambiente in zelene površine 
v naselju. 
Predložena rešitev šteje 94 vrstnih hiš širine 3.60 m. Stanovanja so organizirana v treh nivojih.
Projekt vsebuje 2 varianti širine hiš oz. stanovanj: hišo uporabne širine 3.60 m, površine 108 m2, vključno z garažo, in hišo širine 
4.20 m, površine 126 m2.
Rešitev ni bila izbrana za realizacijo.

1. 
Zazidalna rešitev
2. 
Tipologija objektov "vrstne hiše - 
blok"
3. 
Pogledi, maketa

1.
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1.
1 NATEČAJNI PROJEKT ZA SOSESKO ŽUSTERNA, KOPER 

1978

Avtor: VIKTOR PUST
Sodelavke: MAJDA BERGANT KOŽELJ, LEA PAVŠEK in BARBARA MIKLAVC
SGP Gorica, P.B. Enota Ljubljana

Natečajna rešitev novega mestnega območja na pobočju zasleduje specifični značaj oblikovanja primorskih mest z značilno vzdolžno 
pozidavo in osnovnimi komunikacijami po plastnicah.

Objekti oz. sosedstva so organizirana vzdolž horizontalnih ulic in s prečnimi stopničastimi povezavami, ki ločijo, glede na konfiguracijo 
zemljišča, značilne dele naselja. 
Zasnova vsebuje, poleg osrednjega dela - jedra, še naselja z lokali, trgi in garažami ter različne vrste tipologije objektov - od več 
stanovanjskih blokovnih objektov do vrstnih in atrijskih hiš. 

Zasnova omogoča oblikovanje večine stanovanj s pogledi proti morju. 

Projekt ni bil uvrščen v izbor. 

1.
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1. 
Rešitev zazidave soseske v 
odnosu na mesto Koper
2. 
Maketa natečajne rešitve
3. 
Značilni prerez in pogledi
4. 
Zazidalna rešitev
5. 
Tipologija objektov

2.

3.



3.

4.

1.
1
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1.
1 SKUPINA 18 VRSTNIH HIŠ V ZALOGU, LJUBLJANA 

1979-1982

Urbanizem in arhitektura: VIKTOR PUST  
Soprojektantka: LEA PAVŠEK
SGP Gorica, P.B. Enota Ljubljana

Skupina 18 vrstnih hiš je zasnovana za potrebe manjše stanovanjske zadruge in predstavlja zazidalno enoto, ki meji na obstoječo 
pozidavo in na Zaloško cesto. 
Hiše so grajene po tehnologiji tunelskih opažev z razponom 4.80 m s pritličjem, nadstropjem in mansardo, skupne površine 
114 m2 ter s kletno etažo 46 m2. Garaže so rešene izven hiš v okviru protihrupnega nasipa ob Zaloški cesti.

Čeprav so se hiše gradile postopoma, glede na finančne možnosti posameznikov, so bili interesi stanovalcev razmeroma usklajeni, 
kar se odraža tudi v ustrezni kulturi bivanja.

1. 
Zazidalna rešitev
2. 
Tipologija vrstne hiše s pogledi
3. 
Foto pogledi

1.

2.
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1



1.
1PROJEKT VRSTNE HIŠE R – 480

1977

Avtor: VIKTOR PUST 
SGP Gorica, P.B. Enota Ljubljana

Projekt je variantna rešitev hiš, ki so bile zgrajene v Zalogu, le z razliko, da so garaže rešene v sklopu hiše, pred vhodnim atrijem. 
Površina hiše je 111 m2 in garaže 14 m2.

Tip hiše je bil predlagan kot izhodišče za možno pozidavo 60 hiš v Trzinu ob potoku, vendar projekt ni bil realiziran.



1.
1 PROJEKT ATRIJSKE ZAZIDAVE ZA NASELJE PRESERJE, DOMŽALE 

66 hiš
1979

Urbanizem in arhitektura: VIKTOR PUST
Sodelavki: LEA PAVŠEK in MAJDA BERGANT KOŽELJ
SGP Gorica, P.B. Enota Ljubljana

Projekt je bil izdelan za pozidavo območja Stanovanjske zadruge Preserje in za vključitev v zazidalni načrt, ki ga je izdeloval Biro 71, 
projektant Peter Kerševan.

Projekt rešuje strnjeno gradnjo atrijskih hiš z vmesnimi servisnimi pasovi širine cca 3 m, ki služijo za različne možne izrabe - za peš 
dostope, manjše prostore, sobe, notranje atrije itd. 
Hiše imajo del izrabljene mansarde, in sicer oblikovane tako, da vizuelno ne moti sosednjih stanovanj in ne omogoča pogledov v 
sosednji atrij. Rešitev ni bila realizirana.

1.
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3.



4.

5.

1.
1
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1. 
Del zazidave naselja s prikazom 
tlorisov v pritličju, etaži in pogledi
2. 
Zazidalna rešitev naselja
3. 
Peš komunikacije ter površine v 
naselju
4. 
Nivo etaže s strehami
5. 
Tipologija hiš s prerezi
6. 
Variante velikosti hiš v pritličju

6.

6.



1.
1 SKUPINA 14 VRSTNIH HIŠ Z NOTRANJIM ATRIJEM V TRZINU, DOMŽALE

Ploščad dr. Tineta Zajca 
1979-1983

Urbanizem in arhitektura: VIKTOR PUST 
Soprojektantka objektov: MAJDA BERGANT 
SGP Gorica, P.B. Enota Ljubljana

Za razliko od klasične tipologije vrstnih hiš predstavlja rešitev tlorisa v globino parcele z notranjim atrijem večjo uporabno površino 
stanovanja v nivoju terena. Osnovno rešitev hiš z notranjim atrijem sem podal v letu 1978 kot ponudbeni natečajni projekt za naselje 
Rudnik - Jurčkova pot, vendar ni bila sprejeta. 

Tipologija vsebuje 3 tipe hiš površine od 125 do 165 m2, ki dopuščajo različne možnosti oblikovanja zunanjega prostora.
Skupina je bila načrtovana v sklopu zazidave širšega območja na zahodni strani z daljšim nizom ob potoku (106 hiš), ki ni bil realiziran 
in na vzhodni strani ob otroškem vrtcu (VVZ) s krajšim nizom (14 hiš), ki je realiziran.
Skupina predstavlja zaključeno enoto s skupnimi garažami, zelenico in obdelovalnim vrtom.

1.
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1. 
Zazidalni načrt širšega območja s 
predvidenimi hišami ob potoku
2. 
Tlorisna rešitev hiš v pritličju
3. 
Skupina 14 hiš
4. 
Foto pogledi2.

3.

4.



1.
1
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1.
1 NATEČAJNA REŠITEV ZA TIPOLOGIJO STRNJENE ENODRUŽINSKE GRADNJE

1981

Avtor: VIKTOR PUST
Sodelavki: BARBARA MIKLAVC in LEA PAVŠEK
SGP Gorica, P.B. Enota Ljubljana

Leta 1980 je postal problem neracionalne, razpršene družinske gradnje v Sloveniji vse bolj aktualen. Zato je Zveza stanovanjskih 
skupnosti Slovenije v sodelovanju z društvi arhitektov razpisala natečaj za pridobitev tipoloških rešitev strnjene družinske gradnje za 
različne možne lokacije v slovenskih občinah. 
Izbrane lokacije, ki so jih posredovale posamezne občine, so bile zgolj informativnega značaja, realizacija na njih ni bila zagotovljena. 
Tako je bil natečaj predvsem razvojnega značaja.

Predlagana natečajna rešitev družinske gradnje je namenjena za bolj urbana okolja. Omogoča različne možnosti pozidave in oblikovanja 
ulic, trgov, urbanih karejev ali sosedskih enot. Hiše so atrijskega značaja, različnih površin in gabaritov, P+M (mansarda) in P+1+M. 
Hiše se ločijo po oblikovanju glede na značaj ulice in trgov.

Predstavljeni projekt je eden od dveh, ki sta si delila enakovredno I. nagrado.

1. 
Zasnova zazidalnih možnosti 
s tipologijo objektov 1.
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1.
1 NASELJE URBANE ATRIJSKE GRADNJE V ČRNUŠKI GMAJNI, LJUBLJANA 

52 hiš
1981-1986 

Urbanizem in arhitektura: VIKTOR PUST 
Soprojektantki: LEA PAVŠEK in MAJDA BERGANT
GPG, P.B. Projektno razvojna enota

Projekt v Črnuški Gmajni je zasnovan na osnovi nagrajene natečajne rešitve za tipologijo strnjene družinske gradnje 
(1. enakovredna nagrada).
Naselje, ki leži na robu mesta, ima značaj urbane atrijske gradnje in naj bi združevalo nekatere prednosti mestnega in mirnega življenja 
v naravi. Naselje sestavljajo sosedske enote, ki oblikujejo osrednjo in prečne ulice za peš promet ter posebej oblikovane trge. Trg 
oblikujejo 4 hiše z možnostjo lokalov - vendar zato ni bilo interesa s strani kupcev. Hiše v osrednji ulici so višje od ostalih. V uličnem 
prostoru se individualnost posameznih hiš odraža s poudarjenim oblikovanjem vhodov. Vrtne fasade pa so izrazito atrijske z vrtnimi 
podaljški in lesenimi ograjami ter sosedsko zelenico. Površine hiš so od 70 do 103 m2, večjih, dvostanovanjskih hiš na trgih z možnostjo 
lokalov pa 236 m2. Garaže so rešene v skupnih nizih.

1.
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1. 
Zazidalni načrt in aeroposnetek 
naselja
2. 
Tlorisi hiš v naselju in pogledi
3. 
Maketa naselja
4. 
Oblikovanje uličnega prostora 
in "trgov" v naselju
5. 
Tipi velikosti hiš
6. 
Foto pogledi naselja

3. 4.

5.



6.

1.
1
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1.
1 PROJEKT ZA TRGOVINO IN DRUŽABNI CENTER V ČRNUČAH, LJUBLJANA

1989

Avtor: VIKTOR PUST
Sodelavka: LEA PAVŠEK
GPG, P.B. Projektno razvojna enota

Projekt trgovine in družabnega centra je lociran ob vstopu v naselje strnjene družinske gradnje v Črnuški Gmajni.
Projekt izkorišča obstoječi manjši potok Črnušnjico, ki prečka cesto Cene Štupar, kot osrednjo zanimivost v sklopu celotnega programa.

Zaradi problemov s pridobivanjem zemljišča projekt ni bil realiziran v tej obliki.

1. 
Situacija - vključitev obstoječega potoka v osrednji del družabne 
površine

1.



#1.1 XXXXXXX
XXXXXX

XXXXXXX

1.
1NATEČAJNI PONUDBENI PROJEKT ZA DRUŽINSKO GRADNJO V NASELJU 

BEŽANIJSKA KOSA, BEOGRAD
1983

Avtor: VIKTOR PUST
IMOS, SGP Gorica, P.B. Enota Ljubljana

Projekt za tipologijo strnjene družinske gradnje, ki je bil nagrajen na natečaju ZSSS, je bil v okviru IMOS-a apliciran na jugoslovanskem 
natečaju za izgradnjo naselja Bežanijska Kosa v Beogradu, za območje cca 1.000 hiš. Razpisovalec natečaja je bila beograjska 
Stanovanjska zadruga Metalac. Tema natečaja je bila projektna rešitev in ponudba izvajalca za izgradnjo hiš.

Natečajna rešitev in ponudba IMOS-a je bila izbrana za realizacijo. Pričele so se operativne priprave z Zadrugo Metalac za začetek 
projektiranja v Beogradu.
Tedaj pa je prišlo do intervencije beograjske Gospodarske komore pri naročniku zadrugi Metalac z navodilom, da slovenski gradbeniki 
pač ne morejo izvajati del v Beogradu, ker tudi slovenske oblasti niso omogočile srbskim gradbenikom izvajati del v Ljubljani. Tako 
je projekt propadel.

1. 
Aplikacija tipologije zazidave v 
okviru podane urbane mreže
2. 
Prikaz tlorisnih rešitev

1.

2.



1.
1 PREDLOG POZIDAVE OBMOČJA V TRZINU - OB POTOKU 

140 hiš
1984

Avtor: VIKTOR PUST
Sodelavki: MAJDA KOŽELJ in LEA PAVŠEK
IMOS, GPG, P.B. Projektno razvojna enota

Za pozidavo tega območja ob potoku sem v okviru SGP Gorica izdelal več predlogov. Po mojem odhodu iz te organizacije v GPG pa 
je SGP Gorica, ki je bil potencialni investitor gradnje na tem območju, uveljavil zazidalni načrt s klasičnimi vrstnimi hišami.

Ker do realizacije še ni prišlo, sem pripravil predlog na osnovi nagrajene natečajne rešitve tipologije hiš, ki je omogočal pozidavo 
večjega števila hiš, ter ga ponudil IMOS-u kot skupni krovni organizaciji obeh podjetij. 
Predlog obsega 140 stanovanjskih enot površine 70 do 102 m2 in zunanje garaže.

Toda predlog, ki bi zahteval spremembo zazidave, očitno ni bil sprejemljiv za SGP Gorica, ki je na tem območju nato zgradila manjše 
število klasičnih vrstnih hiš.

1.
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1. 
Tipologija hiš in garaže
2. 
Predlog zazidave

2.



1.
1 NATEČAJNA REŠITEV ZA TIPOLOGIJO VEČDRUŽINSKE GRADNJE NIŽJIH 

GABARITOV
1983

Avtor: VIKTOR PUST
Sodelavke: LEA PAVŠEK, MAJDA BERGANT in BARBARA MIKLAVC
SGP Gorica, P.B. Enota Ljubljana

V okviru programa razvojnih natečajev, ki jih je razpisovala Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, je bila tema II. natečaja večdružinska 
gradnja nižjih gabaritov. Predložene so bile različne možne lokacije.

Projekt rešuje tipologijo objektov v okviru dveh zazidalnih območij z različnimi značaji: na lokaciji v Lavrici pri Ljubljani in na primorski 
lokaciji v Izoli. Vsaka zazidalna enota je zasnovana z osrednjim trgom, oblikovanim z večdružinskimi objekti P+2 ali P+2+M ter na periferiji 
z gostejšo gradnjo nižjih vrstnih hiš gabaritov P+M. Tipologija vogalnih objektov omogoča oblikovanje trgov in ulic v različnih smereh. 
Zazidalne enote predstavljajo prehodno obliko bivanja med družinsko in večdružinsko gradnjo.

Projekt je prejel povišan odkup.

1. 
Tipologija objektov
2. 
Maketa zazidave na lokacijah v Lavrici 
in Izoli

1.
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2.



1.
1 NATEČAJNA REŠITEV ZA SOSESKO STOŽICE, LJUBLJANA 

1983

Avtor: VIKTOR PUST
Sodelavke: BARBARA MIKLAVC, LEA PAVŠEK in MAJDA BERGANT
SGP Gorica, P.B. Enota Ljubljana

Tema natečaja je bila pozidava območja severno od obvoznice, in sicer na vzhodnem delu od tedanje Titove ceste ter na severu, na 
Ježici, na ožjem zahodnem delu ceste.

Glavni del rešitve, ki je podrobneje obdelana, se nanaša na južni del območja, ki se napaja iz vzhodne dovozne ceste. Rešitev je 
zasnovana tako, da izrablja karakteristični profil ob Ježi, ki pada proti Savi. Naselje je zasnovano vzdolž osrednje peš komunikacije, 
ki jo oblikujeta dve vrsti verižnih blokovnih objektov, ki s podaljški segajo v zelene površine.

Različne dolžine nizov objektov v notranjost zelenih površin postopoma prehajajo v nižje gabarite - do ožjih vrstnih hiš. Nizi se 
prilagajajo značaju obstoječe parcelacije obsavskih vasi s podolgovatimi objekti.
Parkiranje je rešeno suterensko. Tako se oblikujejo značilna sosedstva, ki vzpostavljajo določen dialog z obstoječim vaškim naseljem.

Natečajni projekt je prejel odkup.

1. 2.
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1. 
Rešitev širšega območja
2. 
Tipologija objektov
3. 
Zazidava območja ob Ježi

3.



1.
1 NATEČAJNA REŠITEV ZA VEČDRUŽINSKO GRADNJO VIŠJIH GOSTOT 

1984

Avtor: VIKTOR PUST
Sodelavki: MAJDA BERGANT in LEA PAVŠEK
GPG, P.B. Projektno razvojna enota

Tema natečaja iz programa ZSSS je bila oblikovanje arhitekturno urbanističnih rešitev večdružinske gradnje višje gostote na dveh 
različnih lokacijah: na lokaciji Utik - Bokalce in na lokaciji v Stari Šiški v Ljubljani.

Rešitev vsebuje verižno členjeno blokovno pozidavo s poudarjenimi višjimi objekti P+3+M, ki oblikujejo javne površine, ulice in trge, 
ter z nižjimi objekti s pritličnimi stanovanji in ograjenimi vrtovi, ki oblikujejo sosedstva.
 
Tipologija omogoča na eni strani prilagajanje terenu in členjeno oblikovanje javnega prostora ter na drugi strani oblikovanje različnih 
sosedstev, ki segajo v notranjost zelenih površin. 

Projekt je prejel odkup.

1. 2.



130 

131

PROJEKTI - REALIZIRANI IN NEREALIZIRANI, 1966-2002

1. 
Zazidava območja v Šiški
2. 
Tipična etaža objektov
3. 
Zazidava območja Utik, 
nivo pritličja

3.



1.
1 NATEČAJNA REŠITEV ZA SOSESKO JUŽNI BEŽIGRAD, LJUBLJANA 

1985

Avtorja: VIKTOR PUST in LOJZE DRAŠLER
Sodelavci: MAJDA BERGANT, RIKO GANTAR in LEA PAVŠEK 
GPG, P.B. Projektno razvojna enota

Območje predvidene karejske pozidave leži južno od Linhartove ceste, na robu severnega "zelenega klina" oz. zelene površine, ki 
se zajeda v mesto in je značilna za Ljubljano. Zato je bilo izhodišče zazidalne rešitve v oblikovanju povezave zelenega pasu in peš 
komunikacije, ki povezuje mesto in sosesko s širšo okolico. 

Ta komunikacija je tudi izhodišče za značilno oblikovanje severnega dela objektov ali "vrat" v mesto. 
"Vrata" oblikujeta dve manjši med seboj povezani zazidalni enoti. Na tem mestu se odpira zanimiv pogled na Ljubljanski grad. 
Sicer pa se pozidava različnih velikosti in oblik karejev na vzhodni strani navezuje na obstoječo zazidavo.

Rešitev ni bila uvrščena v izbor. 

1.
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1. 
Zazidalna rešitev
2. 
Pogled vzdolž zelenega prodora s pogledom na Ljubljanski grad
3. 
Fasada osrednjega objekta na trgu - vrata
4. 
Tloris urbane enote

2.

4.

3.



1.
1 NATEČAJNI PROJEKT ZA SOSESKO NOVE POLJANE, LJUBLJANA

1985

Avtor: VIKTOR PUST  
Sodelavci: KATKA KRANJC, BOGO ZUPANČIČ, RIKO GANTAR in LEA PAVŠEK
GPG, P.B., Razvojno-stanovanjska enota

Natečajna rešitev za sosesko, ki šteje 523 stanovanj, je oblikovana na osnovi radialnega koncepta, ki izhaja iz obodne ceste in železnice 
na vzhodni strani območja. 
Celotni prostor soseske je orientiran proti osrednjemu območju na severozahodni strani ob Ljubljanici. V tej smeri je oblikovana 
gradacija vseh objektov v soseski, od daljših blokovnih objektov, ki zapirajo rob soseske, do manjših, bolj individualnih objektov v 
notranjosti soseske. 
Radialno je oblikovana tudi gradacija javnih površin in družabnega življenja v naselju, ki gravitira proti osrednjemu območju. 

Rešitev ni bila uvrščena v izbor, je pa po radialnem konceptu zazidave podobna prvonagrajeni, ki je realizirana. 

1.
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1. 
Rešitev zazidave z okolico
2. 
Zazidava ožjega območja s tipologijo objektov

2.



1.
1 PROJEKT ZA PRENOVO IN POZIDAVO OBMOČJA MED KOMENSKEGA IN 

TRUBARJEVO CESTO, LJUBLJANA 
1986-1990

Avtor: VIKTOR PUST  
Sodelavci: MAJDA BERGANT, BOJAN LESAR in RIKO GANTAR
GPG, P.B. Projektno razvojna enota

Leta 1986 je bila organizirana arhitekturna delavnica za pridobitev predlogov ureditve širšega območja centra Ljubljane. Za obdelavo 
posameznih območij smo bili vabljeni različni avtorji. V tem okviru sem bil vabljen, da podam predlog ureditve območja med 
Komenskega in Trubarjevo cesto ter Resljevo na zahodni strani. 
Rešitev je v I. fazi obdelave vsebovala novogradnjo ob Komenskega cesti in na robnih delih kareja, še zlasti pa oblikovanje osrednjega 
dela kareja, zasnovanega kot prehodna ulica z notranjim trgom.
Območje sta obdelovali še dve avtorski ekipi: LUZ, Jadranka Grmek in Andrej Černigoj, ter ekipa Vojteha Ravnikarja. Izbrana rešitev 
naj bi služila izdelavi zazidalnega načrta v okviru LUZ-a.
Po predaji projektnih rešitev in oceni strokovne komisije pod vodstvom prof. Petra Gabrijelčiča so bili izbrani projektanti za posamezne 
dele kareja. Tako mi je bilo poverjeno oblikovanje objektov osrednjega, prehodnega dela kareja med Komenskega in Trubarjevo cesto. 
Nosilka celotnega zazidalnega načrta v okviru LUZ-a je bila Jadranka Grmek.
Delo med ekipami je potekalo po fazah do sprejetja zazidalnega načrta in v pričakovanju naročila za nadaljnje projektiranje.
Vendar je projekt po letu 1990 zastal zaradi družbenih sprememb in problemov s pridobivanjem zemljišč.

Po nekaj letih smo bili avtorji - projektanti posameznih območij obveščeni, da je IMOS, kot investitor celotnega območja, naročil 
projektno dokumentacijo za realizacijo projektantu Tomažu Medveščku, da so projekti že usklajeni z naročnikom ter v zaključni fazi 
obdelave.
Na povabilo IMOS-a in projektanta avtorjem osnovnih rešitev, da v okviru možnosti sodelujemo v zaključni fazi obdelave projekta, se 
vabilu v navedenih pogojih nisem odzval. Danes je projekt zazidalnega območja v celoti realiziran.

1.
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1.



1. 
Rešitev prenove območja I. faze obdelave
2. 
II. faza obdelave osrednjega prehodnega dela in variantne rešitve 
tlorisov objektov
3. 
Izvedbena zazidalna rešitev, LUZ
4. 
Tloris pritličja in pogledi na izvedeni del (Tomaž Medvešček)

2.

1.
1
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4.

3.

4.



1.
1 PROJEKT ZA DEL SOSESKE ILOVICA, LJUBLJANA 

Območje 800 stanovanj v blokovni gradnji in 74 obrtniških hiš 
z delavnicami 
1988-1990
Avtor tipologije zazidave in objektov: VIKTOR PUST
Sodelavki: LEA PAVŠEK in MAJDA BERGANT  
GPG, P.B. Projektno razvojna enota
Urbanist celotnega območja Ilovice: LUZ, ROMAN REMS

Po izteku programa razvojnih natečajev za nove tipe stanovanjske gradnje, ki ga je izvajala ZSSS, je v okviru LUZ-a potekala priprava 
zazidalnega načrta za večjo sosesko ob Jurčkovi poti, sosesko Ilovica. Za barjansko območje, ki je bilo redko poseljeno z individualno 
gradnjo in brez kanalizacije, je bila predvidena pozidava z gostejšo večstanovanjsko in družinsko gradnjo ter z obrtniškimi hišami z 
delavnicami.

K izdelavi tipologije gradnje so bili vabljeni projektanti, ki so uspešno sodelovali na natečajih ZSSS za tipologijo objektov. Vsaka ekipa 
je reševala določeno območje.

Prikazani projekt rešuje območje II. faze - večdružinsko gradnjo cca 800 stanovanj na vzhodni strani soseske in območje 74 obrtniških 
hiš z delavnicami na južni strani proti obvoznici.

Zasnova pozidave izhaja iz značilnosti barjanskega zemljišča, ki zahteva gradnjo na pilotih. Osnovno zazidalno enoto tvori skupina 
štirih objektov (P+2 oz. 3), ki oblikuje komunikacijsko jedro: na nivoju terena je pokrita parkirna ulica s križiščem, v I. etaži pa ločen 
peš nivo s trgom. Osnovnemu - vogalnemu objektu se dodajajo še vzdolžni objekti, ki oblikujejo ulico. Objekti so postavljeni tako, da 
kljub gostoti pozidave omogočajo odprtost pogledov oz. neutesnjenost, kar je pomembno za kakovost bivanja v naselju.
Stanovanja so rešena v nivoju terena z zelenico na zunanji strani objekta, v etažah in v zgornjem nivoju z ložami in večjimi terasami.

Način sestavljanja zazidalnih enot omogoča ohranitev prostih zelenih površin in ustrezno oblikovanje sosedstev v naselju. Tehnologija 
gradnje na barju upošteva potrebno racionalnost gradnje na pilotih in celotne nosilne konstrukcije.

Območje obrtniških hiš je rešeno tako, da ločuje stanovanjsko ulico od ulice z delavnicami.

Zazidalni načrt za pozidavo celotne soseske pa v končni fazi ni bil sprejet na občini, in sicer zaradi družbenih sprememb, ki so dozorevale 
v tem času in bistveno vplivale na večjo vlogo lastnikov zemljišč. Lastniki pa so bili zainteresirani za ohranitev obstoječega stanja.
Danes se območje postopoma zapolnjuje s posamično družinsko in večdružinsko gradnjo.

1.
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2.

1.



3.

1.
1
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1. 
Maketa celotne soseske Ilovica
2. 
Rešitev območja II. faze, blokovna gradnja in obrtniške hiše 
z delavnicami
3. 
Zasnova zazidalne enote s komunikacijami in sestavljanje 
blokovnih objektov
4. 
Tipologija blokovnih objektov 4.



5. 
Tipologija obrtniških hiš z delavnicami
6. 
Zazidalna rešitev območja blokovne gradnje in dela obrtniških hiš

4.

5.

1.
1
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6.



1.
1 PROJEKT ZA POZIDAVO OBMOČJA HRUŠICA, LJUBLJANA 

1987

Avtor: VIKTOR PUST
Sodelavca: MAJDA BERGANT in BOJAN LESAR
GPG, P.B. Projektno razvojna enota

Pozidava Hrušice, ki leži na južni strani Ljubljanice, nasproti soseske Fužine, je predstavljala specifični problem zaradi kmetijskega 
zemljišča in vprašanja smotrne namembnosti tega primestnega območja. 

Projekt je nastal v okviru arhitekturne delavnice za pozidavo Hrušice in predstavlja specifično tipologijo za to območje.

Tipologija zazidalne enote zasleduje značaj primestne večstanovanjske gradnje v okviru manjših zaključenih skupin objektov oz. 
sosedstev. Enoto sestavljata dva osrednja povezana objekta P+3, ki oblikujeta skupno jedro, in po dva objekta, ki oblikujeta širši 
vmesni prostor ali vhodni trg. Zazidalna enota naj bi po potrebi omogočala tudi lokal ali ustrezno dejavnost v osrednjem delu pritličja. 

Zaradi problemov s kmetijskimi zemljišči pa ni prišlo do nadaljevanja. Območje je še danes nepozidano.

1. 
Tipologija zazidalne enote in objektov
2. 
Varianta zazidalne rešitve

1.
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2.



1.
1 PROJEKT ZA POZIDAVO OBMOČJA SIBIRIJA, LJUBLJANA 

Družinska in večdružinska gradnja - 98 stanovanj
1988-1990

Avtor urbanistične in arhitekturne rešitve: VIKTOR PUST
GPG, P.B. Projektno razvojna enota
Zazidalni načrt: LUZ, BORIS NOVAK

Območje organizirane družinske in večdružinske gradnje ima obliko podolgovatega zemljišča, ki se napaja iz Ceste dveh cesarjev ter 
iz daljše interne ulice na vzhodni strani. Širše območje je pozidano s posamično družinsko gradnjo različnih gabaritov. Zaradi bližine 
mesta in ekonomskih razlogov je bilo izhodišče za oblikovanje pozidave čimvečja možna zagostitev - vendar ob upoštevanju značaja 
okoliške primestne pozidave. Osnova za pozidavo območja je bil razvojni projekt tipologije primestne družinske in večdružinske gradnje.
V okviru širine zazidalnega območja je tipologija sestavljena iz višjih večdružinskih objektov P+1+2M, lociranih v osrednjem delu 
zemljišča, in iz nižjih objektov z atrijskimi stanovanji, lociranih obojestransko. Tipologija je zasnovana tako, da omogoča nekatere 
skupne zelene površine oz. igrišča v naselju, zaščitene pred avtomobilskim prometom. Naselje šteje 98 stanovanjskih enot, od tega 
38 atrijskih hiš in 60 stanovanj v večdružinski gradnji.
Po potrditvi zazidalnega načrta je bil predviden investitor Stanovanjska zadruga Ljubljanske mlekarne, ki so tedaj imele zemljišče v 
upravljanju oz. v lasti. 
Toda zaradi družbeno političnih sprememb v tem obdobju in denacionalizacije ter zlasti zaradi nerešene kanalizacije širšega območja 
projekt ni realiziran.

1.
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1. 
Izhodiščna zasnova zazidave
2. 
Zazidalni načrt in pogled na postavitev 
objektov
3. 
Del zazidave z notranjo dovozno ulico
4. 
Tipologija objektov

2.



3.

1.
1
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4.



1.
1 PREDLOG ZA POZIDAVO OBMOČJA OPUŠČENE OPEKARNE IN POBOČJA V 

ČRNUČAH, LJUBLJANA
cca 310 stanovanj
1989

Avtor: VIKTOR PUST z BOJANOM LESARJEM in BOGOM ZUPANČIČEM
GPG, P.B. Razvojno-stanovanjska enota

Predlog je bil izdelan na osnovi vabila Občine Bežigrad z namenom, da se v tedaj odločilni fazi za postavitev Doma obrambe na tem 
območju opozori na širši vidik te lokacije in poda rešitev sanacije bajerja ter pozidave širšega območja.

Predlog izhaja iz dotedanjih strokovnih ugotovitev o možnosti sanacije bajerja (LUZ, P. Bassin) in Lokacijske dokumentacije za Dom 
obrambe (LUZ, J. Ahačič). Predlog upošteva ambientalno kvaliteto širšega okolja, za katerega je značilna pozidava gozdnih obronkov, 
mir in možnost rekreacije. Rešuje pozidavo nasipa s polkrožnimi terasastimi objekti z garažami, ki se vključujejo v značaj naravne 
konfiguracije pobočja v zaledju. Nasipavanje terena je omejeno na najnujnejšo višino. Za sanacijo širšega območja je predvidena 
tudi pozidava gozdnih obronkov.

Predlog rešuje v I. fazi:
• delno prestavitev prvotno predvidenega Doma obrambe proti severu,
•  večstanovanjski polkrožni objekt, sestavljen iz posameznih delov, ki se prilagajajo merilu okoliških objektov. Objekt ima v kleti 

garažno ulico, v nivoju zgornjega terena pa je oblikovana aktivna peš ulica z lokali v smeri proti hribu in zelenim površinam. Objekt 
vsebuje cca 170 stanovanj.

V II. fazi je predvidena pozidava pobočja z večstanovanjskimi vilami, cca 140 stanovanj.
Rešitev celotnega območja predvideva cca 310 stanovanj, kar predstavlja potrebno ekonomsko osnovo za sanacijo bajerja ter ureditev 
rekreacijskih površin. 
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1. 
Shematična rešitev tipologije objektov v 
jami opuščene opekarne
2. 
Polkrožna pozidava v jami opuščene 
opekarne z bajerjem in pozidava na pobočju

1.

2.



1.
1 NATEČAJNA REŠITEV ZA POZIDAVO HIŠ NA OBMOČJU OPUŠČENE OPEKARNE 

V ČRNUČAH, LJUBLJANA
1992-1993

Avtor: VIKTOR PUST
Sodelavec: BOJAN LESAR
Krajinska arhitektura: GRETA JAGODIČ

Leta 1992 je MOL povabila skupino arhitektov k izdelavi variantnih natečajnih rešitev za pozidavo območja opuščene opekarne 
(vabljeni: Biro 71, J. Princes, LUZ, J. Bevk in Projekt biro, V. Pust).

Območje predstavlja veliko in globoko jamo opuščene opekarne, deloma zalito z vodo ali bajerjem. Program natečaja je predvidel 
pozidavo z enodružinsko gradnjo, tako v okviru jame kot tudi delno na pobočju na severni strani območja.

Glede na obliko terena natečajna rešitev podaja radialni koncept organizacije naselja z dovoznimi ulicami in pozidavo po terasah, ki 
se rahlo spuščajo proti osrednjemu bajerju. Nize objektov sestavljajo atrijske hiše, oblikovane z dvokapno streho in vmesnimi ravnimi 
deli.  Pozidava na pobočju pa je oblikovana z višjimi objekti z ravno streho in poševno oblikovanimi steklenjaki.

Rešitev je bila izbrana kot osnova za izdelavo zazidalnega načrta, vendar do realizacije ni prišlo zaradi denacionalizacije in problemov 
s pridobitvijo zemljišča. Zemljišče je še danes zapuščeno. 

1.
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1. 
Natečajna rešitev - širše in ožje območje
2. 
Pogled na območje pozidave
3. 
Tipologija objektov ob bajerju s pogledom
4. 
Tipologija hiš na pobočju

2.



3.

1.
1
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4.



1.
1 PROJEKT RASTOČE HIŠE ZA MLADE DRUŽINE V NASELJU RAKOVA JELŠA, 

LJUBLJANA 
1993

Avtor: VIKTOR PUST

Po letu 1990, v času ekonomske krize in splošnega zastoja stanovanjske gradnje, je postalo aktualno vprašanje, kako reševati stanovanja 
za mlade družine. Na osnovi dogovora s Skladom stavbnih zemljišč mesta Ljubljana sem izdelal predlog tipologije rastočih vrstnih hiš 
za mlade družine za vključitev v obstoječi zazidalni načrt Rakova Jelša, ki je predvideval pozidavo večjih klasičnih vrstnih hiš. Projekt 
manjših rastočih hiš je izdelan po tehnologiji lahke montažne gradnje v sodelovanju z izvajalci MARLES, Maribor in JELOVICA, Škofja 
Loka - kot ponudbeni predlog potencialnih izvajalcev. 

Hiše so rešene v dveh variantah:
• ožja hiša - širina parcele 5.70 m, stanovanjska površina od 51.5 do 83.5 m2 in 
• širša hiša - širina parcele 6.80 m, stanovanjska površina od 67.6 do 115.8 m2.
Hiše so zasnovane z ograjeno parcelo, s pritličjem in mansardno etažo. 
Pritličje vsebuje osnovni instalacijski in bivalni del ter dve sobi v etaži.
Predvidena je postopna gradnja, tako v okviru finalizacije mansardnega dela kot po potrebi širitve površine v pritličju. Na ta način se 
razvije atrijska oblika stanovanja z možnostjo različne površine in izrabe.
Do realizacije žal ni prišlo zaradi problema z zemljiščem in nerešeno kanalizacijo širšega območja.

V okviru mojega mentorskega dela s študenti na fakulteti pa je bila izdelana na osnovi izhodiščnega koncepta tudi zasnova zgostitve 
zazidave v Rakovi Jelši, ki je predvidevala tip prostostoječe hiše s štirimi stanovanji z možnostjo rasti oz. naknadne dodelave stanovanjske 
površine v vogalih.

1.
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1.

2.



1. 
Informativni prikazi nizov hiš
2. 
Predlog pozidave rastočih vrstnih hiš
3. 
Tipologija rastočih vrstnih hiš po fazah
4. 
Varianta zazidave in tipologije prostostoječih rastočih hiš 
(v okviru mentorskega dela s študenti na fakulteti)

3.

1.
1
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4.



1.
1 PROJEKT ZA 17 HIŠ V PLEŠIVICI PRI LJUBLJANI 

1993

Avtor: VIKTOR PUST

Za to območje, ki leži na robu Ljubljanskega barja, je bila že predhodno izdelana lokacijska dokumentacija, ki jo je izdelal LUZ v letu 
1990 in je vsebovala pozidavo 7 samostojnih hiš z večjimi parcelami. Območje pozidave v neposredni bližini mesta je redko poseljeno 
in ima zelo kakovostno naravno okolje.

Glede na visoke stroške zemljišča in omejeno kupno moč je postalo aktualno vprašanje zgostitve pozidave z večjim številom hiš in 
z manjšimi parcelami.

Po naročilu Sklada stavbnih zemljišč mesta Ljubljana sem izdelal predlog zazidave 10 vrstno atrijskih hiš, ki po gabaritih in strešinah 
upoštevajo značaj okoliških kmetij. Tako projekt kljub ekonomičnejši izrabi zemljišča upošteva ambientalne vrednote specifičnega okolja.

Projektna rešitev vsebuje 14 hiš površine 115.5 m2 in garažo 16 m2 ter 3 večje hiše površine 211 m2 in garažo 32 m2.

Do realizacije konkretnega projekta ni prišlo. Zemljišče je pridobilo podjetje, ki je postavilo klasične individualne montažne hiše.

1. 
Tipologija hiš
2. 
Zazidalna rešitev
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1. 2.



1.
1 SKUPINA 14 HIŠ V ČRNUČAH - OB POTOKU, LJUBLJANA

1988-1999-2002

Urbanizem in arhitektura dveh variant objektov: VIKTOR PUST, 
GPG, P.B. Projektno-razvojna enota in IRTAS d.d. (1999), sodelavca: BOJAN LESAR in JANEZ VADNJAL
Krajinska arhitektura: GRETA JAGODIČ
Projektantka realiziranih objektov na osnovi prvotne idejne rešitve: IRENA ŽARN BAJEC

Na tej lokaciji ali zelenici je bila, pred obstoječim nizom visokih vrstnih hiš, prvotno predvidena postavitev enakega objekta v neposredni 
bližini. Ker bi postavitev tega niza zastirala poglede stanovalcem v obstoječem nizu, je prišlo do pobude za rešitev pozidave z nižjimi 
objekti. 
Prvi programski predlog, ki je bil sprejet kot izhodišče za obravnavo, je obsegal radialno postavitev treh nizov atrijskih hiš z izkoriščeno 
mansardo oz. P+1.

Razvoj projekta je zaradi problemov z zemljiščem in s soglasji stanovalcev v obstoječem nizu potekal po fazah več kot desetletje.
Z namenom, da bi v čimvečji meri omogočili poglede stanovalcem v obstoječem nizu, sem v letu 1996 podal rešitev objektov P+1 s 
položno streho v dveh nizih objektov, ki naj bi bila osnova za realizacijo. Vendar se je investitor GPG iz ekonomskih razlogov odločil 
za povečanje stanovanjske površine z dodatno mansardno etažo. Na tej osnovi je bil v letu 1999 izdelan projekt, pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, pričela se je prodaja stanovanj in priprava gradbišča. Toda ker prodaja ni potekala po pričakovanjih - verjetno zaradi 
prevelike stanovanjske površine in omejenih tržnih možnosti - je prišlo do daljšega zastoja. 

Misleč, da je projekt "na čakanju" ali opuščen, sem kasneje s presenečenjem ugotovil, da se je investitor odločil za graditev na osnovi 
moje prvotne rešitve nižjih hiš s položno streho ter da je izdelavo projekta oddal brez moje vednosti arh. Ireni Žarn Bajec. Presenečen 
sem bil tudi zaradi možne interesne povezave na tem projektu, kajti arh. Jurij Bajec je kot tehnični svetovalec GPG sodeloval pri 
izdelavi mojega projekta za realizacijo. O spremembi nisem bil obveščen niti s strani investitorja GPG niti s strani nove projektantke.

Na realizacijo sicer nimam pripomb, vendar pa delovanje investitorja in nove projektantke nazorno odraža tedanje razmere, tako z 
aspekta odnosa investitorja do projektanta avtorja kot z aspekta spoštovanja etičnega kodeksa med arhitekti.

2.
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1. 
Pogled na obstoječi niz visokih 
vrstnih hiš in prostor pozidave
2. 
Izhodiščna programska rešitev 
pozidave in tipologije hiš

1.

2.



3. 
Predlog zazidalne rešitve v dveh nizih P+1 s 
prerezom in pogledom (1996)
4. 
Tipologija hiš v nizu P+1 s položno streho
5. 
Oblikovanje samostojne hiše ob sotočju

3.

1.
1
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5.

4.



6.

1.
1
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6. 
Zazidalna rešitev s povišanim gabaritom P+1 z mansardo 
za realizacijo (1999)
7. 
Tipologija hiš P+1 z mansardo za realizacijo

7.



8. 
Končna realizacija hiš na osnovi prvotnega predloga hiše brez mansarde iz leta 1996: maketa, situacija, tlorisi hiš s prerezom in foto pogledi 
(realizacija hiš: Irena Žarn Bajec)

8.

1.
1
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8.



1.
1 NATEČAJNI PROJEKT ZA SOSESKO KOSEZE - AGROSTROJ, LJUBLJANA 

1995

Avtor: VIKTOR PUST
Krajinska arhitektura: GRETA JAGODIC

Programsko izhodišče natečaja je bilo izkoristiti posebno vrednost lokacije na robu zelenega pasu ob bajerju, kar je narekovalo 
optimalno povezanost bodočega naselja s temi naravnimi značilnostmi.

Rešitev izhaja iz valorizacije parcel glede na bližino zelenega pasu in bajerja. Glede na obliko zazidalnega območja in zelenega pasu 
ter glede na lokacijo glavnega vhoda v naselje, je le-to zasnovano radialno s peš ulicami in suterenskimi garažami.
Na tem konceptu je zasnovana tudi gradacija urbanega prostora in tipologija objektov, pri čemer so predvideni višji blokovni objekti 
z lokali ob vstopu v naselje in nižji, bolj individualni objekti na robu oz. zunanji strani naselja.
Tako so individualne hiše višjega standarda, z večjimi parcelami neposredno ob zelenem pasu in ob bajerju.

Rešitev ni bila uvrščena v izbor.

1.
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2.

3.



4.

5.

1.
1
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1. 
Natečajna rešitev zazidave - izhajajoča iz valorizacije zemljišča glede 
na bližino bajerja in zelenih površin
2. 
Maketa - zgostitev višjih objektov ter urbanega ambienta ob vstopu v 
naselje in sproščanje prostora proti bajerju ali zelenim površinam
3. 
Tipologija objektov
4. 
Montaža natečajne rešitve v aeroposnetek širšega območja
5. 
Pogled na predlagano zazidalno rešitev
6. 
Aeroposnetek nagrajene in izvedene rešitve naselja

6.



1.
1 NATEČAJNI PROJEKT ZA NASELJE SNEBERJE II. FAZA 

izbran za realizacijo
1993-1994, 1995-1996

Avtor: VIKTOR PUST
Sodelavki: LEA PAVŠEK in MAJDA BERGANT, Projektbiro

Po izgradnji I. faze naselja je prišlo do dolgoletnega zastoja izgradnje II. faze zaradi predvidene nove trase Šmartinske ceste in zaradi 
vodovarstvenih pogojev. 
V letih 1992-1993, ko je bilo jasno, da se trasa obstoječe Šmartinske ceste ne bo spreminjala, je prišlo do aktualizacije pozidave tega 
območja in do razpisa natečaja za variantne rešitve pozidave. Na natečaj, ki ga je organizirala tedanja Občina Moste-Polje skupaj s 
Stanovanjsko skupnostjo, smo bili vabljeni arhitekti: Lojze Drašler, Janez Kobe in Viktor Pust.

Izhodišče predlagane natečajne rešitve je bila ugotovitev, da je - v nasprotju s prvotno predvideno enotno tipologijo objektov na obeh 
straneh Šmartinske ceste - potrebno ob Sneberski cesti upoštevati značilnosti starejše vaške pozidave objektov v globino parcele. 
Zato natečajna rešitev oblikuje nize objektov pravokotno na obstoječo Snebersko cesto v globino parcele, pri čemer so orientacije 
objektov vzhod - zahod. Objekti se napajajo s Sneberske ceste. Predvideni so različni tipi objektov: od objektov z lokali ob Sneberski 
cesti, na začetku nizov, do atrijskih dvojnih ali enojnih hiš v notrajnosti naselja.

Ob zaključku natečaja, ko je bil projekt izbran za realizacijo, je bilo dano navodilo, da bo potrebno nekoliko omejiti obseg razpoložljivega 
zemljišča ter da bo zemljišče potrebno pridobiti od lastnikov - v skladu z družbenimi spremembami - na osnovi pogojev, ki jih zahtevajo.

Kot avtor izbrane rešitve, zainteresiran za čimprejšnjo realizacijo naselja, sem na osnovi navodil natečajne komisije glede na možnosti 
zemljišča in ocene razmer na trgu pripravil v letu 1995-1996 dopolnjeno rešitev pozidave in objektov.

Vendar je projekt zaradi problemov s pridobivanjem zemljišča ponovno zastal.

1.



176

177

PROJEKTI - REALIZIRANI IN NEREALIZIRANI, 1966-2002

2.

3.



4.

1.
1
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1. 
Značilni ambient obsavskih vasi
2. 
Prostor pozidave ob Sneberski cesti
3. 
Montaža natečajne rešitve v aeroposnetek širšega okolja
4. 
Natečajna rešitev, izbrana za realizacijo, in perspektivni prikaz naselja
5. 
Tipologija objektov

5.



6.

1.
1
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6. 
Dopolnitev zazidave glede na navodila 
žirije in predvideno omejitev zemljišča, 
1995-1996
7. 
Tipologija objektov

7.



1.
1 SNEBERJE II. FAZA 

ponovna natečajna rešitev 
1999-2000

Avtor: VIKTOR PUST
Soavtor: UROŠ PUST

Kot avtor izbrane natečajne rešitve iz leta 1994 sem z namenom, da bi čimprej prišlo do realizacije naselja, občasno skušal zainteresirati 
potencialne investitorje za nakup zemljišča in graditev. V tem smislu sem z do tedaj izdelano rešitvijo seznanil in zainteresiral tudi 
LUZ, ki je imel v svoji sestavi tudi organizacijo za pridobivanje zemljišč in gradnjo stanovanj. Ko pa je LUZ prevzel vlogo investitorja, 
se je - v nasprotju s predhodnim dogovorom - odločil za ponovni razpis natečaja. 
Tako je LUZ kot naročnik oz. investitor v sodelovanju z MOL razpisal natečaj za pridobitev variantnih rešitev, na katerega smo bili 
ponovno vabljeni arhitekti: Viktor Pust, Lojze Drašler, Janez Kobe in dodatno Andrej Mlakar.

Izhodišče moje predlagane natečajne rešitve je bilo, da se kljub večji zahtevani gostoti pozidave oblikuje naselje, ki ohranja tipični 
značaj tega pol vaškega okolja. Rešitev vsebuje zahtevano strukturo različnih stanovanj in deloma nivojsko ločeno parkiranje. Naselje 
je oblikovano v dveh ločenih sklopih nizov, ki oblikujeta osrednje skupne zelene površine in omogočata fazno gradnjo glede na dve 
lastniško ločeni parceli.

Natečajna žirija se v določenem času ni odločila za izbor konkretnega projekta, temveč je pozvala dva natečajnika (V. Pusta in A. 
Mlakarja), da v nadaljevanju dopolnita projekt na osnovi navodil žirije. Ob žiriranju pa se je izkazala odsotnost določenih pravil pri 
tovrstnih natečajih, saj je bilo možno - v nasprotju z normalno natečajno prakso - tudi znatno spreminjati prvotno podano natečajno 
rešitev, itd. Žirija je po prejemu dopolnjenih projektov med drugim ocenila, da predlagani projekt V. Pusta z dvokapno streho, ki naj 
bi ohranjala značaj obstoječih vasi, ne sodi v sodoben čas. Izbrala je projekt arh. Mlakarja s položno streho, ki je bil v omejenem delu 
pridobljenega zemljišča osnova za realizacijo. 

Na osnovi poteka tega natečaja pa se zastavljajo vprašanja:
1. vprašanje ocenjevanja kakovosti bivalnega okolja - glede na vrednotenje obstoječega pol vaškega značaja, ki bi ga bilo potrebno 
ohraniti oz. spoštovati;
2. odsotnosti ustreznih pravil pri razpisovanju tovrstnih natečajev, kar ima lahko za posledico tudi netransparentnost v postopkih in 
pristranskost v ocenjevanju;

1.
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1.

2.



3.

1.
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1. 
Ponovna natečajna rešitev - zgostitev 
števila stanovanj in nivojska ločenost 
parkiranja
2. 
Značilni pogledi
3. 
Tipologija objektov

2.



4. 
Natečajna rešitev arh. A. Mlakarja in dopolnjena rešitev zazidave v 
nadaljevanju natečaja s tipologijo objektov - izbrana za realizacijo
5. 
Posnetki realiziranih objektov (arh. A. Mlakar)

4.

1.
1
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5.



1.
1 NATEČAJNI PROJEKT ZA ŠIRITEV NASELJA V ČRNUŠKI GMAJNI, LJUBLJANA

1998

Urbanizem in arhitektura: VIKTOR PUST in UROŠ PUST

Na pobočju za naseljem vrstno atrijskih hiš je bil že v 80-ih letih s strani LUZ-a izdelan zazidalni načrt za pozidavo vrstnih hiš. Sredi 
90-ih let je podjetje SPINO izdelalo predlog spremembe pozidave in nameravalo zgraditi 12 prostostoječih objektov višjih gabaritov 
(nivo garaže + 4 etaže) oz. skupno cca 84 stanovanj.
Ker pa bi realizacija projekta zaradi višine objektov in gostote pozidave zelo negativno vplivala na kakovost obstoječega bivalnega 
okolja, je prišlo do nasprotovanja krajevne skupnosti in do naročila MOL za izdelavo natečajnih oz. variantnih rešitev za ustreznejšo 
pozidavo tega območja. Vabljene so bile 4 avtorske skupine arhitektov: Lukas, Bevk, Mohar-Vozlič in Pust.

Natečajni projekt rešuje novogradnjo na osnovi širitve obstoječega koncepta prometne mreže in v obliki daljših nizov nižjih objektov, 
postavljenih obojestransko glede na osrednjo dovozno cesto. Objekte na severni strani naselja sestavljata dva niza: niz ob glavni 
cesti, ki ima dva nivoja etažnih stanovanj z garažami v pritličju, ter niz z dupleks stanovanji. Objekti na južni strani dovozne ceste so 
zasnovani za atrijsko vrtna ali etažno atrijska stanovanja. Projekt je, glede na pozidanost, vseboval 2 varianti števila stanovanj: 43 in 
50 stanovanj.

Po zaključku natečaja je žirija odločila, da se realizacija pozidave poveri trem avtorskim skupinam: arh. Lukasu zahodni del naselja, arh. 
Bevku vzhodni del in arh. Pustu spodnji - osrednji del naselja. Koordinacijo projektov in izdelavo usklajene urbanistične zasnove pa 
prevzame arh. Bevk. Sklepe žirije so podprli tudi predstavniki krajevne skupnosti. Vendar kljub pričakovanju o nadaljevanju projekta 
ter večkratnim poskusom pridobitve potrebnih informacij nisem nikoli prejel informacije o poteku projekta, niti vabila za sodelovanje 
pri usklajevanju urbanistične rešitve.

Po nekaj letih sem ugotovil, da je investitor realiziral širitev naselja na osnovi svoje prvotne zasnove in da je bila rešitev le delno 
prilagojena glede na nekatere natečajne rešitve.

1.
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1. 
Prikaz natečajne rešitve širitve 
naselja v aeroposnetku
2. 
Tipologija objektov na severni 
strani širitvenega območja
3. 
Značilni pogledi

3.

2.



4.

3.

1.
1
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4. 
Tipologija objektov na južni in vzhodni 
strani širitvenega območja
5. 
Natečajna rešitev pozidave

3. 5.

3.



1.
1

INVESTITORJEVA IZHODIŠČNA REŠITEV ŠIRITVE NASELJA (PODJETJA SPINO), zaradi katere je prišlo do pobude za izvedbo natečaja 
(iz komercialne dokumentacije SPINO d.o.o.). Projektant: Peter Frelih, d.i.g.
V končni realizaciji naselja je investitor izvedel le določene modifikacije svoje prvotne rešitve.
1. 
Realizacija širitve naselja - pogledi

1.
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1.
1 PROJEKT ZA NASELJE V ŠMARTNEM POD ŠMARNO GORO 

1993-1997 in 2002

Avtor: VIKTOR PUST in UROŠ PUST

V začetku 90-ih let je tedanja Občina Šiška - na osnovi obstoječe parcelacije in delne pozidanosti območja v Šmartnem - pristopila 
k postopkom za spremembo namembnosti območja vzdolž ceste pod Šmarno goro. V ta namen je pridobila krajinsko varstveno 
soglasje in okvirno zazidalno rešitev na osnovi obstoječe parcelacije.

Na tej osnovi je prišlo do naročila investitorja Reality d.o.o., ki je bil lastnik večje parcele na skrajnem vzhodnem robu predvidene 
širitve, za rešitev pozidave s hišami nekoliko višjega standarda.

Projekt je potekal po fazah - od predhodne preverbe možne gostote pozidave (19 hiš v nizih in 5 na robu pobočja) do zadnje idejne 
rešitve petih različno oblikovanih nizov hiš z atrijskimi stanovanji, ki se prilagajajo različnim orientacijam.

Ker kljub večletnemu prizadevanju tedanje občine in lokalne skupnosti območje ni bilo prekvalificirano v zazidljivo, je projekt zastal.

1.

2.
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3.

4.



5.
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1. 
Značilni pogled na Šmartno in predvideno 
območje za širitev naselja
2. 
Izhodiščna zasnova pozidave
3. 
Razvojna faza programske obdelave
4.
Predlog za pozidavo različno oblikovanih 
nizov vrstno atrijskih hiš
5.
Tipologija hiš s pogledi

5.



1968-1974, 1978
Soseska Koseze, Ljubljana, terasasta gradnja, cca 1.600 stanovanj

1970-1973
Naselje v Sneberjah, Ljubljana, 80 družinskih stanovanj

1973-1975
Naselje v Trzinu, Domžale, 174 vrstnih hiš

1972-1975
Naselje v Mostah, Ljubljana, 94 vrstnih hiš

1977-1978
Naselje nadomestne gradnje, Zg. Kašelj, Ljubljana, 96 stanovanj 

1977-1979
Naselje nadomestne gradnje v Črnučah, Ljubljana, 76 stanovanj 

1979-1982
Skupina 18 vrstnih hiš v Zalogu, Ljubljana

1979-1983
Skupina 14 vrstnih hiš z notranjim atrijem v Trzinu, Domžale

1981-1986
Naselje 52 atrijskih hiš v Črnučah, Ljubljana

1988-2002
Skupina 14 hiš v Črnučah - ob potoku, Ljubljana

Povzetek vzrokov, ki so negativno vplivali na kakovost bivalnega okolja
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POVZETEK REALIZIRANIH PROJEKTOV 

in razmere, ki so negativno vplivale 
na kakovost bivalnega okolja



SOSESKA KOSEZE, LJUBLJANA
terasasta gradnja, cca 1.600 stanovanj 
1968-1974, 1978

Ob opisu razvoja projekta za sosesko v Kosezah velja omeniti razmere, ki so tedaj vladale na 
tem področju v Sloveniji in so se bistveno razlikovale od razmer, ki sem jih poznal v Franciji. 
Razlike so bile sledeče:
•  Načrtovanje stanovanjske gradnje oz. naselij v Sloveniji je bilo v nasprotju z osnovnim 

pojmovanjem arhitekture ločeno na urbanistično načrtovanje zazidave v okviru urbanističnih 
zavodov (praviloma s klasično tipologijo objektov) in na projektiranje objektov, ki se je izvajalo 
skoraj izključno v okviru gradbenih podjetij oz. investitorjev.

•  Izgradnja parkirnih površin ali komunalne opreme je bila načrtovalsko in investicijsko ločena 
od izgradnje stanovanj, od problematike tipologije objektov in ekonomike graditve. Naloga 
komunalnega podjetja je bila, da na osnovi pavšalnega komunalnega prispevka zagotovi 
parkirna mesta in vso komunalno opremo. V teh razmerah ni bilo interesa, da bi reševali hkrati 
tipologijo objektov in racionalno obliko parkiranja ali komunalne opreme v okviru celostne 
arhitekturno urbanistične zasnove naselja oz. v sklopu objektov.

•  Značilna je bila popolna prevlada interesov gradbenih podjetij ali investitorjev, kar se je 
odražalo v pretiranem povečevanju števila stanovanj v naselju in v podrejeni vlogi arhitektov 
pri svojem delu. 

RAZVOJNE FAZE PROJEKTA - glede na povečevanje števila stanovanj
1. FAZA: natečajna rešitev atrijskih hiš in objektov P+3 
800 - 850 stanovanj (odvisno od strukture stanovanj)

2. FAZA: modifikacija zazidave s tipologijo enotnega profila gričastih objektov P+3,
za potrditev zazidalnega načrta
1.408 stanovanj
Glede na nezadovoljstvo nekaterih z izborom natečajne žirije, ki ji je predsedoval prof. Sedlar, 
in glede na ugotovitev, da se vzporedno izdeluje tudi "varianta" zazidave z večjim številom 
stanovanj in z bolj klasično tipologijo objektov, ki naj bi bila predstavljena na Mestnem svetu 
kot alternativna (oz. konkurenčna) rešitev, sem bil praktično prisiljen znatno povečati število 
stanovanj in posledično prilagoditi tipologijo objektov. Tako je predlog zazidalnega načrta 
vseboval enotni profil strnjene pozidave z gričastimi objekti z atrijskimi in terasastimi stanovanji.
Po obravnavi obeh projektnih rešitev na Mestnem svetu, podprtih z različnimi strokovnimi mnenji, 
je bil (ob podpori prof. Šlajmerja, vodilnega mestnega urbanista) sprejet predlog zazidalnega 
načrta, izdelan na osnovi nagrajenega natečajnega projekta.
V informacijo o strokovnosti mnenj naj navedem, da je kot protiargument natečajni rešitvi - 
bila podana tudi ocena priznanega strokovnjaka za komunalno opremo, ki je dokazovala, da 
je suterensko parkiranje v sklopu zazidave neekonomično, kar pa se je kasneje izkazalo prav 
nasprotno.

3. FAZA: razvoj tipologije objektov - 34 gričastih objektov P+3
Po potrditvi zazidalnega načrta je prišlo pri naročniku (Standard Invest) do pomisleka glede 
izvedbe projekta z ozirom na dejstvo, da podobnih objektov, ki bi si jih lahko predhodno ogledali, 
v Evropi ni bilo. Sledili so razgovori med naročnikom Standard Invest in birojem Progres o 
naročilu projektne dokumentacije za objekte in za izvedbeno zazidalno rešitev. 
Obenem se je oblikovalo prepričanje, da je smotrno prvotni program Občine Šiška, ki je 
izpostavljal potrebo po večjih, udobnejših stanovanjih, spremeniti v manjša, širšim slojem 
dostopnejša stanovanja. Da bi bil projekt čimbolj sprejemljiv za realizacijo, smo izdelali ponovno 
modifikacijo projekta - 34 samostojnih gričastih objektov. 
Ta rešitev je bila v letu 1970 izhodišče za izdelavo dokumentacije za izvedbo zazidave in objektov.
V okviru biroja Progres je prišlo do odločitve, da se naročilo za nadaljnje projektiranje prenese, 
skupno s projektno ekipo, v IBT. 

4. FAZA: obdelava projekta za realizacijo naselja
cca 1.300 stanovanj
Po prenosu projekta v okvir Biroja IBT je bilo delo usmerjeno na oblikovanje optimalne strukture 
stanovanj - glede na potrebe trga. V sodelovanju z arh. R. Seršo in nato T. Štrukljem je bila 
izdelana rešitev strukture stanovanj kot osnova za realizacijo naselja. 
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Ker tedaj še nisem imel opravljenega strokovnega izpita je bil arh. Tomaž Štrukelj angažiran kot 
odgovorni projektant izvedbene dokumentacije.
Zaradi sporov s T. Štrukljem oz. vodstvom biroja v zvezi s projektiranjem sem potem v letu 1971 
zapustil IBT (in prevzel samostojni status arhitekta). 
IBT je na tej osnovi izdelal dokumentacijo za realizacijo zazidave in objektov, ki je vsebovala 
tudi nekaj manjših stanovanj v zgornji terasni (4.) etaži ter pridobil dovoljenja za graditev prve 
skupine objektov. Pri tem pa ni bil upoštevan veljavni Urbanistični pravilnik, ki je določal potrebno 
sodelovanje in soglasje avtorja zazidave in objektov. 
Ker je prišlo do poskusa prilaščanja avtorskih pravic oz. nalog, ki so izhajale iz veljavnega 
Pravilnika zazidalnega načrta, sem naslovil pritožbo na ustrezne mestne inštitucije in organe - 
preteklo pa je kar nekaj časa, preden je bila ugotovljena "pomota" v postopku.

5. FAZA: realizacija I. dela in zgostitev II. dela naselja
skupno cca 1.600 stanovanj 
Po izdelavi projektov za prvi del naselja je družbeno-politična situacija (kot posledica "Titovega 
pisma", ki je bilo usmerjeno proti nadstandardnim stanovanjem) in situacija na trgu privedla do 
ponovnega, znatnega povečanja števila stanovanj - kar je bilo možno s povečanjem stanovanjskih 
površin v 4. etaži in z dodatno delitvijo večjih stanovanj na manjša.
Ob tem pa je IBT v projektu za pridobitev dovoljenja za graditev, brez usklajevanja z avtorjem, 
spremenil dotedanji poševni profil objektov v stopničastega, in sicer z utemeljitvijo, da je to 
zahteva nove tunelske tehnologije gradnje. Ker se kot avtor nisem strinjal s spremembo profila 
objektov, sem pa poznal tehnološke možnosti tunelske gradnje, je IBT projekt moral ustrezno 
spremeniti. Tedaj sem bil ponovno angažiran pri oblikovanju objektov in trgovskega centra ob 
vstopu v naselje.
Z izgradnjo drugega dela naselja je število stanovanj v celotnem naselju naraslo na cca 1.600. 

RAZVOJ NASELJA PO VSELITVI
V naselju velja Urbanistični pravilnik, ki določa, v kakšnih pogojih so možni naknadni posegi 
na objektih, in predpisuje soglasje projektanta oz. avtorja. Sprva je bil pravilnik upoštevan, 
ko pa se je izkazalo, da v primerih nedovoljenih posegov inšpekcijski organi praktično ne 
ukrepajo, je sčasoma prišlo do stihijskega razvoja in do razvrednotenja kakovosti bivalnega 
okolja. S preurejanjem prvotnih skupnih prostorov v zgornjih etažah je prišlo tudi do dodatnih 
stanovanjskih površin.
Za tak razvoj pa so prvenstveno odgovorni upravniki objektov in neučinkovitost inšpekcijskih 
organov oz. zakonodaje.

NASELJE V SNEBERJAH, LJUBLJANA
80 družinskih stanovanj
1970-1973

RAZVOJNE FAZE PROJEKTA - glede na povečevanje števila stanovanj
1. FAZA: 40 hiš, kot I. faza izgradnje širšega naselja 
Arhitekturno urbanistična rešitev je vsebovala pozidavo z enotami (grozdi) po 4 hiše v okviru 
širšega območja - z obeh strani Šmartinske ceste. Prva faza pozidave - zahodni del: 40 hiš in 
druga faza - vzhodni del: 40 hiš oz. skupno 80 hiš površine 117 m2.

2. FAZA: povečanje števila stanovanj na 72 stanovanj z modifikacijo objektov - glede na 
zahteve investitorja
Po potrditvi zazidalnega načrta je sledilo dogovarjanje med naročnikom zazidalnega načrta - 
podjetjem Sosesko in investitorjem Marlesom, ki je nameraval zgraditi naselje za potrebe vojaške 
stanovanjske zadruge JNA. Zahtevano je bilo, da je potrebno zagotoviti v naselju tudi nekaj 
manjših stanovanjskih enot. Po predložitvi možnosti eventualne delitve hiše na dve manjši, v obliki 
dvojčka - sicer z okrnjenim dvoriščem - pa je investitor zahteval, da izvedbeni zazidalni načrt 
vsebuje večino teh objektov v obliki "dvojčkov" oz. skupno 72 enot namesto 40 predvidenih hiš.

3. FAZA: 80 stanovanj oz. hiš po 106 m2 namesto 40 hiš po 117 m2 površine
V končni fazi je Marles z zadrugo JNA uveljavil zahtevo, da naselje vsebuje izključno deljene hiše 

POVZETEK REALIZIRANIH PROJEKTOV 



po dve stanovanji velikosti 106 m2, čeprav na škodo skupnih površin v predvidenem dvorišču 
z manjšo zelenico. 
Marles je kot proizvajalec montažnih objektov prevzel celotno izdelavo izvedbenih projektov v 
skladu s tipskimi rešitvami. Pri tem je opustil izvedbo nadstreškov med objekti. 
Nameraval pa je opustiti tudi postavitev ločilnih ograj med objekti oz. stanovanji, s čemer se je 
strinjala tudi vojaška zadruga z utemeljitvijo, da tak individualni način življenja ni značilen za 
JNA in da tudi napredna Nizozemska ne pozna ograj. Opustitev ograj sem sicer uspel preprečiti, 
sem pa moral popustiti glede znižanja višine ograje; so se pa po vselitvi pojavljala kritična 
vprašanja - kdo je kriv za prenizke ograje? 
Vsekakor so navedene razmere pri realizaciji naselja bistveno vplivale na osiromašenje predvidene 
kakovosti naselja.

RAZVOJ NASELJA PO VSELITVI
Za naknadni razvoj naselja po vselitvi - zlasti po letu 1990 in privatizaciji stanovanj - so značilni 
številni samovoljni posegi ali spreminjanje objektov ter popolna neučinkovitost upravnih in 
inšpekcijskih organov. 
V ilustracijo razmer, ki so onemogočale izvajanje naknadnega projektantskega nadzora v 
naselju, sicer predpisanega v Urbanističnem pravilniku, navajam primer birokratskega odnosa 
tedanje Občinske uprave v Mostah. Ta je celo onemogočala avtorju naselja pregled različnih 
vlog in predlogov stanovalcev za različne dozidave in nadstreške z utemeljitvijo, da gre za 
tajnost osebnih podatkov.
Izgradnja druge faze prvotno predvidenega naselja na vzhodni strani Šmartinske ceste pa je 
zastala in se je realizirala po drugih načrtih šele po letu 2000.

NASELJE V TRZINU, DOMŽALE
174 vrstnih hiš
1973-1975

Naselje je načrtovano na osnovi vnaprej podanega zazidalnega načrta, ki je predvideval klasično 
pozidavo širših vrstnih hiš. 
Pri rešitvi vrstnih hiš z razvojem različnih funkcij v globino parcele mi žal ni uspelo uveljaviti 
prvotno predvidene oblike betonske stene po vsej dolžini parcele, kar bi omogočalo večjo 
individualnost bivanja, pa tudi ne uporabe kvalitetnejših materialov.

RAZVOJ NASELJA PO VSELITVI
Po vselitvi stanovalcev se je izkazalo, da ne deluje skupnost stanovalcev, ki bi skrbela za 
kakovostni izgled naselja in za enotna pravila pri vzdrževanju objektov. Značilna je popolna 
stihija pri različnih spremembah objektov, postavitvah dodatnih nadstreškov in tudi dozidave 
ali nadzidave objektov - brez konzultiranja projektanta objektov. Zastavlja se vprašanje, kakšna 
je vloga upravnih organov in inšpekcijskih organov, pa tudi vloga arhitektov, če sodelujejo v 
teh posegih. 

NASELJE V MOSTAH, LJUBLJANA
94 vrstnih hiš
1972-1975

Naselje je načrtovano na osnovi predhodne zazidalne rešitve, ki jo je izdelal LUZ in je predvidevala 
pozidavo klasičnih širših vrstnih hiš. V tem okviru je bila izdelana prilagoditev zazidave 
konkretnemu tipu ožjih vrstnih hiš z razvojem stanovanjske površine po dolžini parcele. 

Za naselje je značilna podobna problematika kot v Trzinu, le da ekscesi niso tako izraziti. 
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NASELJE NADOMESTNE GRADNJE, ZG. KAŠELJ, LJUBLJANA 
96 stanovanj 
1977-1978

Naselje je zgrajeno na osnovi pobude avtorja mestnim inštitucijam - kot možna tipološka 
rešitev objektov in pozidave za potrebe Programa za odpravo barakarskih naselij - na osnovi 
minimalnih stanovanj. Naselje je bilo tudi komunalno minimalno opremljeno in zunanja ureditev 
prepuščena stanovalcem. 

RAZVOJ NASELJA PO VSELITVI
Dokler so bila stanovanja najemna, je bil izgled naselja razmeroma poenoten. S pojavom 
možnosti odkupa stanovanj v 90-ih letih pa nastopi bistvena razlika med stanovalci v odnosu 
do vzdrževanja in spreminjanja objektov. Stanovalci se ločijo na najemnike in lastnike, razlike pa 
se odražajo v anarhičnih posegih v objekte. Tudi sicer je značilna neurejenost in stihija v naselju. 

NASELJE NADOMESTNE GRADNJE V ČRNUČAH, LJUBLJANA
76 stanovanj 
1977-1979

V okviru izvajanja mestnega Programa za odpravo barakarskih naselij je prišlo do odločitve, 
da se predvideno zazidavo treh nizov klasičnih vrstnih hiš, ki jo je izdelal LUZ, preoblikuje za 
potrebe minimalnih nadomestnih stanovanj.

RAZVOJ NASELJA PO VSELITVI
Za naselje je značilno, da se je v 90-ih letih pričelo stihijsko razvijati in da je - samovoljno ali 
po dogovoru z upravno enoto - nestrokovno in bistveno spremenilo zunanji izgled oz. fasado 
(brez obvestila projektantu avtorju).

SKUPINA 18 VRSTNIH HIŠ V ZALOGU, LJUBLJANA
1979-1982 

Skupina hiš je načrtovana za potrebe manjše stanovanjske zadruge. Predstavlja zaključeno 
zazidalno enoto, ki meji na obstoječo okoliško pozidavo ter z nizom garaž na Zaloško cesto. 
Hiše so se gradile organizirano v betonski konstrukciji po tehnologiji tunelskih opažev, zaključna 
dela pa so potekala postopoma, glede na finančne možnosti posameznikov. Ker so bili interesi 
stanovalcev zadruge predhodno usklajeni, se to odraža tudi v ustrezni kulturi bivalnega okolja. 

SKUPINA 14 VRSTNIH HIŠ V TRZINU, DOMŽALE
z notranjim atrijem
1979-1983

Rešitev vrstnih hiš z notranjim atrijem, ki omogoča večjo uporabno površino stanovanja v 
pritličju, sem podal v letu 1978 kot natečajno rešitev za naselje ob Jurčkovi poti v Ljubljani, ki 
pa ni bila sprejeta.
Na lokaciji v Trzinu pa je bila na tej osnovi razvita tipologija hiš v sklopu predloga zazidave 
širšega območja - z daljšim nizom ob potoku (106 hiš), ki ni bil realiziran, in s krajšim nizom (14 
hiš), ki je realiziran ob Vzgojno varstvenem zavodu (VVZ).

POVZETEK REALIZIRANIH PROJEKTOV 



V zvezi s tedanjo vlogo arhitekta pri nadzoru izvajanja projekta navajam dogodek, ki odraža, 
kako negotova je lahko bila vloga arhitekta glede na voljo vodje gradbišča. 
Zgodilo se je, da so bile težave z dobavo opečnih strešnikov (zaradi nepravočasnega
naročila in trenutnega pomanjkanja na trgu). Opečni strešniki so bili namreč potrebni zaradi 
skladnosti z opečno fasado. Tedaj je vodja gradbišča nameraval samostojno zamenjati opečno 
kritino za sive valovite salonitne plošče, ki so bile na trgu, čemur sem se seveda uprl. Čeprav 
sem po daljšem času sicer uspel obraniti predvideno opečno kritino, je bila posledica, da kot 
projektant nisem bil več primeren za zastopanje poslovnih interesov SGP Gorica, posledično 
pa je prišlo tudi do prekinitve dela v okviru te organizacije. Tako se je prekinilo tudi načrtovanje 
nadaljnje pozidave večjega območja po tem projektu.
Sicer pa stanovalci po vselitvi relativno dobro skrbijo za urejen izgled okolja.

NASELJE 52 ATRIJSKIH HIŠ V ČRNUČAH, LJUBLJANA
1981-1986

Projekt za naselje je bil zasnovan na osnovi nagrajene natečajne rešitve za tipologijo strnjene 
družinske gradnje, vendar tipologija ni bila načrtovana prav za to območje, vsekakor za bolj 
urbani kontekst. Natečaj se je izvajal na potencialnih lokacijah, ki so jih predložile nekatere 
občine zgolj informativno. Po zaključku natečaja pa je Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije 
priporočila občinam, da v okviru možnosti vključijo nagrajene rešitve na ustrezne lokacije. 

Tako je Občina Ljubljana Bežigrad, ki je imela tedaj v postopku obravnavo zazidalnega načrta za 
območje vrstnih hiš v Črnuški Gmajni, predlagala, da se preveri eventualna možnost vključitve 
nagrajene tipologije hiš v zazidalno območje.
Toda aplikacija natečajne rešitve bi bila možna le s pogojem, da se doseže vsaj enako število hiš, 
boljšo kvaliteto v naselju in da je rešitev - glede na predvidene postopke obravnave zazidalnega 
načrta - izdelana že v nekaj dneh.
Po predložitvi predloga pozidave, ki je bil pozitivno ocenjen, je sledila izdelava zazidalnega načrta 
v sodelovanju z LUZ-om oz. nosilcem predhodnega zazidalnega načrta arh. J. Ahačičem. Toliko 
v pojasnilo o tipološki rešitvi objektov v tem okolju. Na splošno pa velja pravilo, da optimalna 
tipologija objektov in urbanistična rešitev lahko izhaja le iz konkretnih pogojev določene lokacije. 
Sicer pa razvoj naselja po vselitvi odraža ustrezno kulturo bivanja in interes stanovalcev za 
razmeroma usklajeno vzdrževanje in enoten izgled naselja.

SKUPINA 14 HIŠ V ČRNUČAH OB POTOKU, LJUBLJANA
1988-2002

Skupina hiš je bila načrtovana v obdobju družbenih sprememb in zapletenih tržnih razmer, za 
katere so bile značilne spremembe v okviru investitorjeve inženiring službe, daljše prekinitve v 
načrtovanju, spreminjanje programa in pogosto neupoštevanje temeljnih avtorskih pravic. Tako 
sem moral ob nadaljevanju projekta, čeprav le z delno spremenjenim programom, ponovno 
pridobiti projekt na razpisu za najugodnejšo ceno projektiranja itd. Dogajalo se je, da so pri 
neupoštevanju temeljnih pravic projektantov aktivno sodelovali arhitekti v službi investitorjevega 
inženiringa.
Končno realizacijo projekta, ki izhaja iz avtorjeve predhodne variante hiše, je izdelala arh. Žarn 
Bajec. Razmere, ki so bile značilne za razvoj projekta, odražajo značilnost tedanje poslovne 
kulture investitorjev in odsotnost etičnega kodeksa med arhitekti. 
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POVZETEK VZROKOV,
ki so negativno vplivali na kakovost bivalnega okolja 

Iz razvoja navedenih projektov lahko povzamemo naslednje vzroke:
•  Spreminjanje podanih programskih izhodišč glede števila stanovanj med načrtovanjem, kar 

pogosto zahteva spremembe v tipologiji objektov na škodo prvotno predvidene kakovosti 
(primer naselja v Kosezah - povečanje iz cca 850 na 1.600 stanovanj ali v Sneberjah iz 40 na 80 
stanovanj). Povečanje števila stanovanj pa se praviloma odraža v pomanjkanju funkcionalnih, 
parkirnih površin in v utesnjenosti bivalnega prostora v naselju.

•  Ločenost načrtovalskega procesa na urbanistični del - izdelavo zazidalnega načrta in na 
"projektantski" del objekta, kar je onemogočalo kakovostne rešitve, ki so možne le ob 
celostnem arhitekturno urbanističnem oblikovanju. Lahko pa je bila tudi osnova za različno 
tolmačenje avtorstva objektov.

•  Podrejena vloga arhitektov gradbeniškim oz. komercialnim interesom in pogosti problemi 
pri izvajanju projektantskega nadzora.

•  Pomanjkanje ustreznega pravilnika kot sestavnega dela gradbenega dovoljenja, ki bi urejal 
obveznosti stanovalcev oz. upravnikov objektov po vselitvi ter bi se nanašal na vzdrževanje, 
možne posege na objektih in bi določal vlogo projektanta avtorja. Posledice se odražajo v 
nenadzorovanem, nestrokovnem in stihijskem razvoju ter v razvrednotenju kakovosti bivalnega 
okolja.

•  Nezainteresiranost ali neučinkovitost upravnih organov in urbanističnih služb za zagotavljanje 
ustrezne vloge projektantov avtorjev pri naknadnih posegih na objektih.

•  Praviloma popolna neučinkovitost inšpekcijskih organov pri nedovoljenih posegih na objektih. 
Za reševanje teh posegov sta zadolženi dve inšpekciji: gradbena in stanovanjska inšpekcija. 
Medtem ko gradbena inšpekcija večinoma ne ukrepa pri posegih v etažah ali dozidavah in se 
ne odziva na opozorila projektanta ali stanovalcev, deluje stanovanjska inšpekcija izključno 
na osnovi stanovanjskega zakona in upošteva le soglasja stanovalcev, tudi če gre za posege 
v nasprotju z Urbanističnim pravilnikom in za nelegalno gradnjo. Celo upravniki objektov so 
začudeni nad tem ravnanjem.

•  Preveč različna struktura stanovalcev v naselju z ozirom na način življenja in vrednote, kar se 
odraža v neusklajenosti bivalnega okolja.

•  Odsotnost zakonske opredelitve arhitekturne stroke na osnovi javnega interesa za kakovost 
grajenega okolja in odsotnost ustrezne poklicne organiziranosti, ki bi zagotavljala pogoje za 
delovanje arhitektov in spoštovanje etičnih pravil.  

V zaključku lahko ugotovimo, da na osnovi opisa realiziranih projektov (cca 2.200 stanovanj) 
z vidika kakovosti bivanja in razmer, v katerih so nastajali, izhaja, da je kakovost bivalnega 
okolja odvisna od številnih dejavnikov. Vsekakor ni odvisna samo od arhitektov, temveč tudi od 
družbenih razmer, področne zakonodaje in vloge arhitektov oz. od splošnega razvoja posamezne 
države.

Problematika kakovosti bivalnega okolja je torej zelo kompleksna in terja od arhitektov - poleg 
strokovnosti in kreativnosti - tudi aktivno vlogo pri uveljavljanju stroke in spreminjanju razmer.

POVZETEK REALIZIRANIH PROJEKTOV 



1980-1981
Stanovanjska ulica - vloga in oblika ulice v razvoju naselij in aktualna izhodišča ter programske 
smernice za načrtovanje
 
1984
Stanovanjska gradnja - problematika uporabnosti gradbenih sistemov in elementov glede na 
razvoj tipologije (v okviru IMOS)

1985
Humanizacija tipologije stanovanjske gradnje - glede na potrebe družine, prostorske in 
ekonomske možnosti in metodologija načrtovanja

1983-1988
Modeli stanovanjske gradnje in zazidave z ozirom na spreminjajoče potrebe 
(doktorska disertacija)

1988-1989
Osnove za načrtovanje ekonomične primestne gradnje in model za sosesko VS 1/5 Ilovica - del

1989-1990
Nove oblike primestne stanovanjske gradnje in zazidave za območja: 
Sneberje 2. faza, širitev naselja Sibirija in Črnuče - ob potoku

1991-1992
Nacionalni stanovanjski program (NSP) - urbanistično arhitekturni sklop

1996-2000
Izhodišča za raznolikost stanovanjske gradnje in smernice za načrtovanje
glede na razvojne spremembe v kvaliteti bivalnega okolja

2009
O diverzifikaciji bivalnih potreb v informacijski dobi 
uvodne misli ob izidu knjige - Zdravko Mlinar: Življensko okolje v globalni informacijski dobi, 
prva knjiga
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RAZISKOVALNE NALOGE O TIPOLOGIJI 
STANOVANJSKE GRADNJE 

v okviru Fakultete za arhitekturo
1980-2000



Načrtovanje stanovanjske gradnje oz. naselij terja razumevanje širokega področja kakovosti 
bivalnega okolja. Kakovost pa zavisi od:
• razvoja človekovih potreb, ki se spreminjajo s časom,
•  ustreznih pogojev, zakonodaje ali družbenih razmer, ki pospešujejo ali zavirajo razvoj kakovosti.
Moje raziskovalno oz. razvojno raziskovalno delo obsega naslednje naloge: 

1980-1981
STANOVANJSKA ULICA - vloga in oblika ulice v razvoju naselij in 
aktualna izhodišča ter programske smernice za načrtovanje
(delo je priloga k vlogi za pridobitev naziva univerzitetnega učitelja za področje "Projektiranje 
stanovanjske gradnje", na VTOZD ARHITEKTURA, Univerze v Ljubljani)

Stanovanjska ulica je kot del celotnega naselja karakteristični element, ki izraža stopnjo humanosti 
nekega naselja, stopnjo identifikacije prebivalcev, možnost njihovega združevanja, ali pa nasprotno 
lahko izraža anonimnost in odtujenost stanovalcev v naselju. V tem smislu ulica izraža značaj 
življenja nekega naselja. Namen študije je bil: 
1.  pojasniti načela dosedanjega razvoja naselij in vloge ulice, kar je osnova za razumevanje 

današnjega in predvidevanje nadaljnjega razvoja,
2.  podati aktualna izhodišča in programske smernice za načrtovanje humanejših oblik bivanja 

in značaja ulice.
Študija je analizirala razvoj, značaj in vlogo ulice v karakterističnih razvojnih obdobjih od prvotnih 
naselij, v začetku industrijskega obdobja 19. stoletja, razvoj in začetno obdobje industrializacije 
do leta 1955-1960, razvoj po obdobju osnovne povojne obnove do leta 1965-1970, razvoj v 
obdobju med leti 1965-1975, v času postopnega umirjanja gospodarske rasti, in razvoj v aktualnem 
obdobju med leti 1975-1981.
Na osnovi zgodovinskega razvoja naselij naloga ugotavlja, da je, za razliko od racionalističnega 
značaja oblikovanja ulice, optimalni značaj ulice tisti v prvotnih in predindustrijskih naseljih, ko 
naselja niso imela le stanovanjskega oz. "spalnega" namena, temveč so hkrati na isti lokaciji 
služila tudi načinu preživljanja. Naloga ugotavlja kritični odnos do anonimnega izraza današnjih 
naselij, kar je posledica preveč racionalističnega pristopa v načrtovanju. Uveljavlja se vračanje k 
izgledu starejših naselij, k prevzemanju arhetipov ter upoštevanju raznih simbolnih elementov.
Način življenja, ki ga nudi sedanja višja razvojna stopnja industrijske družbe s postopnim 
skrajševanjem delovnega časa, ki omogoča razvoj različnih aktivnosti in rekreacije v prostem 
času v okviru doma, privede do vse večjega osveščanja za kvalitetnejše oblike bivanja glede na 
dotedanjo množično blokovno tipologijo gradnje. Zato mora biti "dom" vse bolj oblikovan po 
želji stanovalcev, to je stanovanje v kontaktu z naravo, vrtom, z možnostjo večje stanovanjske 
površine in lastne identifikacije v okviru skupnosti naselja. 
Priporoča se uvajanje različnih delovnih aktivnosti v okviru naselja. Značaj ulice postaja v tem 
okviru vsebinsko in oblikovno bogatejši, kar omogoča višjo kulturno vrednost posameznim 
naseljem. 
Razvoj naselij je usmerjen na eni strani k vračanju v individualnejše oblike družinske gradnje 
oz. k razvoju novejših strnjenih oblik družinskih stanovanj v povezavi z naravo in rekreacijo. Na 
drugi strani pa je usmerjen v željo po bivanju v karakterističnem mestnem ambientu v bližini 
delovnega mesta in centralnih kulturnih institucij. 

1984
STANOVANJSKA GRADNJA - problematika uporabnosti gradbenih 
sistemov in elementov glede na razvoj tipologije (v okviru IMOS)
Razvojno raziskovalni projekt, naročnik: IMOS. Izvajalci: SGP Gorica, Tozd Projektiva Ljubljana 
in SGP Konstruktor, Tozd Komunaprojekt, Maribor
Nosilec projekta: doc. Viktor Pust

Osnovni cilj naloge je analizirati gradbene sisteme in elemente gradnje z aspektov uporabnosti 
le-teh v praksi za izvajanje kakovostne stanovanjske gradnje ter ugotoviti, v kakšni smeri jih je 
smotrno razvijati.
Razvoj gradbenih sistemov je neposredno odvisen od razvoja humanizacije stanovanjske gradnje 
oz. od arhitekturno urbanističnih trendov v oblikovanju naselij.
Razvoj stanovanjske gradnje zahteva - glede na preteklo obdobje gradnje serijskih standardnih 

2.
0



208 

209
stanovanj - večje upoštevanje različnosti potreb posameznih kategorij stanovalcev. Bolj kot 
fleksibilnost v okviru stanovanj postaja pomembnejša potreba po alternativni izbiri tipov objektov 
v naselju. Potreba po specifični identiteti posameznih naselij, upoštevanje novih vrednot v 
načrtovanju naselij ter obenem zahtevnejši pogoji uporabe energije in pogoji zdravega okolja 
bistveno vplivajo na razvoj gradbenih sistemov.
Gradbeni sistemi, ki se ne morejo prilagajati razvojnim trendom tipologije stanovanjske gradnje, 
postajajo vse manj uporabni, investicije v te sisteme pa ekonomsko neupravičene. Zato je glavni 
namen naloge podati konkretne predloge za usmerjanje gradbeno tehnološkega razvoja.
Naloga obsega sledeče dele oz. faze izdelave:
• inventarizacija gradbenih sistemov s prikazom uporabnosti in osnovne problematike,
•  primerjalno analitični del z obravnavo posameznih elementov gradnje (od fasad do instalacij), 

z ugotavljanjem problematike, prednosti in slabosti,
• sintetični del - ugotovitve in predlogi, upoštevajoč aktualni razvoj tipologije gradnje.
V nalogi smo prišli do ugotovitev in predlogov, ki smo jih podali po posameznih področjih. V tem 
okviru smo tudi opozorili na nesmotrnost investiranja v nekatere gradbene sisteme, ki se zaradi 
svoje rigidnosti ne morejo prilagajati razvojnim potrebam v načrtovanju stanovanjske gradnje.
Poleg ugotovitev iz področja tehnologije gradnje pa je naloga izpostavila tudi aktualno 
problematiko organizacije gradbeništva in projektive ter nakazala potrebne usmeritve.

1985
HUMANIZACIJA TIPOLOGIJE STANOVANJSKE GRADNJE - glede na 
potrebe družine, prostorske in ekonomske možnosti in metodologija 
načrtovanja 
(naročnik naloge: Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije)

Naloga obravnava humanizacijo stanovanjske gradnje kot širok in neopredeljen pojem, ki le 
okvirno ponazarja kvalitetnejše in za človeka sprejemljivejše bivalno okolje v posameznem 
obdobju. Humanizacija se ne omejuje samo na ožjo problematiko stanovanja, temveč vsebuje 
celotni sklop človekove eksistence, to je bivanja in delovne aktivnosti.
Raziskava opredeljuje pojem tipologije, podaja oris razvoja in navaja človekove in družbene 
potrebe z aspekta razvoja prostega časa v zadnjih desetletjih. 
Podaja oris posameznih razvojnih obdobij bivanja, od prvotnih vaških do današnjih, ter analizira 
karakteristične oblike bivanja s stališča:
• odnosa bivanja do dela ali eksistenčne dejavnosti,
• odnosa posamezne bivanjske enote do skupnosti naselja,
• odnosa bivalnih funkcij glede na obliko in značaj družine.
Raziskava ugotavlja, da obstajajo izvirne in naravne potrebe človeka ter družine po načinu in 
obliki bivanja, da se te potrebe v bistvu ne spreminjajo v teku časa, temveč so le bolj ali manj 
upoštevane v posameznih obdobjih, kar je odvisno od možnosti razvoja proizvajalnih sredstev 
oz. družbeno ekonomskega razvoja. 
Na tej osnovi raziskava ugotavlja, da je osnovno vodilo, ki usmerja nadaljnji razvoj stanovanjske 
gradnje, potreba po zagotavljanju optimalnih pogojev za razvoj večje ustvarjalnosti v okviru 
bivanja, upoštevajoč različne kategorije, potrebe in aktivnosti stanovalcev. 
Nadalje se ugotavlja, da se je okvir zadovoljevanja bivanjskih potreb z razvojem prostega časa 
bistveno razširil na primarne in sekundarne (vzporedne) oblike bivanja, pri čemer vsaka od teh 
zadovoljuje določene potrebe.
Raziskava tudi ugotavlja, da je načrtovanje tipologije stanovanjske gradnje ustvarjalno nedeljiv 
proces in ga strokovno ni mogoče deliti na urbanistično-zazidalni in arhitekturni del, kar je 
značilno za razvoj v Sloveniji - glede na zakonodajo, ki ureja načrtovanje. V tem smislu podaja 
osnovna metodološka izhodišča za načrtovanje.

1983-1988
MODELI STANOVANJSKE GRADNJE IN ZAZIDAVE z ozirom na 
spreminjajoče potrebe 
(doktorska disertacija)
Komisija za oceno: izr. prof. dr. Vladimir Brezar, dipl. ing. arh. - mentor, red. prof. dr. Stanko Kristl, 
dipl. ing. arh., red. prof. dr. France Rihtar, dipl. ing. arh., izr. prof. dr. Hubert Požarnik, dipl. psih.

RAZISKOVALNE NALOGE O TIPOLOGIJI STANOVANJSKE GRADNJE



Disertacija opredeljuje kompleksnost problematike bivanja in človekovih potreb v luči raziskav 
različnih mejnih znanosti. Obravnava spreminjajoče se potrebe v razvoju stanovanjske gradnje 
v karakterističnih obdobjih - podrobneje od cca 1960 do 1980. Na osnovi ugotovitev temeljnih 
potreb ali vrednot v razvoju stanovanjske gradnje v naselju postavlja kriterije oz. parametre 
kvalitete bivanja za vrednotenje projektov oz. humanizacije. Kriteriji kvalitete bivanja se delijo na:
• združevalne, integrativne funkcije naselja za razvoj "življenja" oz. družabnosti,
• zdravo naravno okolje, človekovo merilo in obvladljivost prostora,
• možnosti za razvoj individualnih potreb ter identitete na osnovi kreativnosti posameznika. 

Disertacija ugotavlja človekove potrebe ter izhodišča za načrtovanje:
1.  potrebo po razširitvi obsega in vsebine bivanja na osnovi povezanosti bivanja in delovno-

rekreacijskih aktivnosti; to narekuje modele, ki naj omogočajo aktivnejše življenje ter pristnejše 
oblike identitete v naselju;

2.   potrebo po sproščenosti bivalnega okolja na osnovi pogledov, večje individualnosti objektov 
ter upoštevanja ambientalnih vrednot okolja; to narekuje specifične oblike naselja v okolju oz. 
artikulacije zazidave za posamezna območja;

3.  potrebo po možnosti naknadnega prilagajanja ali dograjevanja stanovanjske enote z ozirom 
na spreminjajoče se potrebe - na osnovi lastne kreativnosti in ustrezne kulture bivanja;

4.   potrebo po zagotavljanju sekundarnih (rekreacijskih) oblik bivanja - kot sestavnega dela ali 
podaljška mestne blokovne oblike stanovanjske gradnje.

Glede na trend življenja se torej potrjuje, da funkcionalistični koncept organizacije življenja 
(na osnovi ločenosti bivanja in dela) ne ustreza več kot osnova za humanizacijo ter da bivanja 
ni možno obravnavati ločeno od razvoja delovno rekreacijskih oblik. Bivanje in osebno delo 
postopoma vse bolj tvori nedeljivo vsebinsko in oblikovno celoto v naselju in predstavlja osnovo 
za razvoj ustvarjalnosti človeka, rekreacije, vzgoje ter identitete.
Na osnovi povezanosti bivanja in dela v naselju je torej možno:
•  ustvarjati trajnejše in pristnejše oblike življenja v naselju ter aktivirati bivalno okolje,
•  razvijati diferenciacijo prebivalcev na osnovi dejavnosti, življenjskega stila, kulture bivanja in 

specifičnih potreb po umeščanju v urbani prostor, 
•  razvijati pristnejše oblike individualnosti, identitete stanovalcev po posameznih predelih 

naselja,
•  opredeliti ambientalne vrednote posameznih območij mesta in naselij za določene značaje 

bivanja, dejavnosti in strukturo prebivalcev. 

1988-1989
OSNOVE ZA NAČRTOVANJE EKONOMIČNE PRIMESTNE BLOKOVNE 
GRADNJE IN MODEL ZA SOSESKO VS 1/5 ILOVICA - del 
(naročnik naloge: Raziskovalna skupnost Slovenije, PORS 06 in GPG)

V 1. delu naloga razčlenjuje problematiko ekonomičnosti, racionalizacije in kvalitete stanovanjske 
gradnje. Analizira izkušnje in razvoj množične socialne gradnje v nekaterih razvitejših državah, 
povzema ukrepe za varčno gradnjo v ZRN ter raziskave o vlogi posameznih dejavnikov na 
racionalizacijo. Obravnava energetski vidik. Navaja izkušnje primerov socialne stanovanjske 
gradnje v Sloveniji in smernice za racionalizacijo stroškov ter upravljanja objektov in naselja. 
Naloga izpostavlja negativne posledice na oblikovanje bivalnega okolja v primerih, ko gre za 
parcialno obravnavo ekonomičnosti. Nakazuje pa tudi spremljajoče pogoje iz okvira zakonodaje, 
gradbeništva, projektivne dejavnosti ter vloge arhitekta, ki bistveno vplivajo na kvaliteto in 
ekonomičnost graditve. 
V 2. delu naloga opredeljuje kvaliteto bivalnega prostora na osnovi širših človekovih potreb. 
Podaja 3 osnovne kriterije kvalitete bivanja kot okvirna izhodišča za načrtovanje ožjega in 
širšega bivalnega prostora.
V 3. delu naloga podaja podrobnejša izhodišča za načrtovanje predvidene gradnje na lokaciji 
Vič - Ilovica na osnovi posameznih aspektov kvalitete bivanja. 
V 4. delu naloga opredeljuje kvaliteto bivanja na modelu za del soseske Ilovica:
•  z aspekta možnosti razvoja družabnega življenja v naselju (zasnova štirih samostojnih objektov 

v obliki trga kot sociološke in zazidalne enote ter vozlišča urbane strukture, uvajanje različnih 
prostorov, ki se lahko preurejajo v lokale, hoby prostore v povezavi z ulico),

•  z aspekta možnosti zdravega in ugodnega bivalnega okolja (manjše merilo objektov, odprtost 
pogledov, neutesnjenost ter sproščenost bivanja v naselju, nivojska ločenost peš ulice nad 
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terenom v okviru barjanskega mostiščarskega značaja itd.),

•  z aspekta večje individualnosti bivanja ter identitete (možnost diferenciacije zazidalnih enot 
glede na način bivanja in oblikovanja, razvrščanje stanovanj glede na različne potrebe po 
dejavnosti stanovalcev in povezanosti z ulico, možnost večje aktivizacije življenja ter identitete 
uličnega prostora),

•  z aspekta ekonomičnosti (kompaktna gradbena celota stanovanj in parkirišč z znatno gostoto 
pozidave (280 preb./ha) ob hkratnem ohranjanju zelenih površin, zračnosti in ambientalnih 
značilnosti ter možnosti racionalizacije graditve in energetsko varčne gradnje).

1989-1990
NOVE OBLIKE PRIMESTNE STANOVANJSKE GRADNJE IN ZAZIDAVE 
za območja: Sneberje 2. faza, širitev naselja Sibirija in Črnuče - ob 
potoku
(naročnik naloge: Raziskovalna skupnost Slovenije, PORS 06 in Sklad stavbnih zemljišč mesta 
Ljubljane)

Naloga podaja v I. delu - na osnovi analize problematike družinske gradnje - osnovna izhodišča 
in kriterije kvalitete bivanja za načrtovanje modela zazidave in objektov. Predlaga konkretni 
model zazidalnih sklopov kombinirane družinske in večdružinske gradnje za področje primestne 
lokacije v Sneberjah. 
V II. delu naloga obravnava možne aplikacije na potencialnih lokacijah in podrobnejše elemente 
modela zazidave in objektov za lokacije:
1.  Sneberje; zazidalna zasnova in razširitev tipologije na specifični večdružinski objekt z lokalom 

ob Sneberski cesti ter varianto hiše;
2.  Sibirija; zazidalna rešitev, na osnovi katere je izdelan in potrjen zazidalni načrt;
3.  Črnuče - ob potoku; skupina hiš z zasnovo zazidave in objektov (sprejeta kot osnova za 

izdelavo lokacijske dokumentacije). 
Poleg projektnih rešitev naloga vsebuje tudi širši prikaz problematike načrtovanja in kvalitete 
stanovanjske gradnje ter okvir potrebnih sprememb v zakonodaji kot predpogoj za kvalitetnejši 
premik v oblikovanju bivalnega okolja. 

1991-1992
NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM (NSP) - urbanistično 
arhitekturni sklop
(naročnik: Republiški sekretariat oz. Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora)

Leta 1991 je bila na osnovi Zakona o stanovanjski gradnji oblikovana projektna skupina za izdelavo 
Nacionalnega programa stanovanjske gradnje - kot interdisciplinarnega razvojno raziskovalnega 
projekta. Projektno skupino so sestavljale inštitucije: Urbanistični inštitut RS, Inštitut za družbene 
vede, Raziskovalni center Ekonomske fakultete, FAGG - Arhitektura in Habitat, svetovalna družba. 
Bil sem nosilec oz. koordinator urbanistično arhitekturnega sklopa celotnega projekta NSP, v 
katerem je sodelovala s posameznimi deli skupina: prof. Dušan Moškon, prof. dr. Peter Fister, 
prof. mag. Peter Gabrijelčič, prof. dr. Mirko Brezar in doc. dr. Viktor Pust. V tem okviru sem 
obdelal naslednja poglavja:
1.  okvirna analiza tujih nacionalnih programov za kakovostno stanovanjsko gradnjo,
2.  struktura fonda, tipologija zgradb in zazidave, analiza stanja,
3.  analiza stanja v načrtovanju in gradnji, analiza zakonodaje,
4.  urbanistično arhitekturna izhodišča za spremembe in usmeritve,
5.  predlogi sprememb v zakonodaji.
Po izdelavi naloge, usklajevanju na ravni celotnega projekta in izdelavi sinteznega elaborata 
smo v okviru fakultete ugotovili, da projekt na ravni širšega vodstva celotnega projekta NSP 
ne poteka v skladu z našimi pričakovanji in da je pomemben del strokovne problematike v 
zaključnem delu projekta prikazan v okrnjenem obsegu. 
V okviru Projektnega sveta NSP je prišlo tudi do nekaterih razlik v pogledih na tipološko in 
funkcionalno problematiko stanovanjske gradnje zaradi ideoloških pomislekov o ustreznosti 
diferenciacije potreb. 
Zastopali smo različne kategorije potreb prebivalcev glede na dejavnost, način življenja in finančne 
možnosti - v nasprotju z ideološkimi izhodišči predhodnega obdobja. Zadržki so bili tudi do 
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kritične obravnave problematike stroke in področne zakonodaje ter zato tudi do predlaganih 
ukrepov in programa razvojnih natečajev. 
Kasneje se je izkazalo, da projekt Nacionalni stanovanjski program ni rezultiral prvotno 
pričakovanih rezultatov s strani arhitekturne stroke; Stanovanjski sklad RS pa v svojem delovanju 
ni kazal nikakršnega interesa za kakovostni premik na tem področju. 

1996-2000
IZHODIŠČA ZA RAZNOLIKOST STANOVANJSKE GRADNJE IN 
SMERNICE ZA NAČRTOVANJE glede na razvojne spremembe v kvaliteti 
bivalnega okolja

Naročilo projekta je bilo pridobljeno na razpisu iz okvira - Ciljni raziskovalni projekt (CRP) - 
Stanovanje, ki sta ga financirala Ministrstvo za znanost in tehnologijo (MZT) ter Ministrstvo za 
okolje in prostor (MOP).       

Projekt sta izvajala Fakulteta za arhitekturo in Urbanistični inštitut RS. Projektna skupina: dr. 
Viktor Pust - odgovorni nosilec projekta in dr. Richard Sendi - nosilec dela v okviru UI RS. 

Naloga je potekala v treh fazah :
1.  analiza problematike kvalitete stanovanjske gradnje in razvoja,
2.   izhodišča,
3.  smernice za načrtovanje in reševanje ustreznih pogojev za kakovostni razvoj.
Povzetek osnovnih ugotovitev končne faze:
•  Obstoječa opredelitev kvalitete, ki po letu 1990 loči 3 vrste stanovanjske gradnje - 

nadstandardno, standardno in socialno kategorijo, obravnava kvaliteto zgolj z aspekta velikosti 
stanovanja in zato ni ustrezna.

•  Potrebno je uveljaviti novo opredelitev kvalitete bivanja oz. okolja, ki naj upošteva širši kompleks 
človekovih potreb v prostoru in zaščiti določene vrednote ali pomembne značilnosti prostora. 
Diferenciacija družbe narekuje potrebo po upoštevanju posebnih vrednot značilnih skupin 
prebivalstva in potrebo po ambientalno različnih okoljih.

•  Razvoj identitete bivalnega okolja je postopni proces, ki združuje tako trend po uveljavljanju 
lokalnih ali regionalnih značilnosti kot tudi trend po internacionalizaciji oblikovnega izraza 
glede na razvoj tehnologije.

•  Izrazito zaostajamo v razvoju družbeno aktualnih, uporabnih tipov stanovanjske gradnje oz. 
zazidav. Potrebno je usmeriti razvoj v načrtovanje kompleksnih zazidalnih struktur, ki vključujejo 
različne tipe objektov ali stanovanj in so načrtovane za specifična ambientalna območja ter 
skupine prebivalstva. Naloga je opredelila različne vrste aktualnih tipov stanovanjske gradnje 
in v tem okviru izpostavila tudi potrebo po vzporednem razvoju različnih sekundarnih oblik 
bivanja - kot sestavnega dela urbanega načina bivanja. 

•  Urbanistični plani bi morali namensko bolj opredeliti posamezna območja in ustrezno zavarovati 
ambientalne vrednote posameznih območij ter uveljaviti načelo različnih značajev in oblikovnih 
izrazov naselij - glede na naravne ali okoljske danosti.

•  Zaradi dolgotrajnega zastoja v razvoju tipologije stanovanjske gradnje bi Nacionalni 
stanovanjski program moral vsebovati ustrezni program razvojnih natečajev za pridobivanje 
rešitev za potencialne lokacije, poleg tega pa tudi sistematično naročanje aktualnih raziskovalnih 
projektov.

•  Slaba, rutinska kakovost načrtovanja v stanovanjski gradnji je posledica neustrezne zakonodaje, 
neupoštevanja minimalnih tarifnih pogojev in neustrezne zakonske urejenosti arhitekturne 
stroke, ki je še vedno uvrščena med gradbeniško inženirske stroke. Zato je potrebno obstoječo 
zakonodajo prilagoditi evropskim normam in v tem smislu zakonsko opredeliti arhitekturno 
stroko, vključno z umeščanjem objektov v prostor glede na javni interes za kulturo in kakovost 
slovenskega prostora. Potrebno pa je tudi zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje arhitektov 
in preprečevanje kolizije interesov. To pa je med drugim tudi razlog za ustanovitev samostojne 
strokovne zbornice (za arhitekturo in prostor), ki bo zadolžena za razvoj kakovosti načrtovanja 
v prostoru.

Rezultati raziskovalne naloge so bili predstavljeni širši strokovni javnosti in obravnavani v okviru 
34. strokovnega srečanja SIP - Slovenski prostor Urada RS za prostorsko planiranje na Ministrstvu 
za okolje in prostor v maju 2000. 
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2009
O DIVERZIFIKACIJI BIVALNIH POTREB V INFORMACIJSKI DOBI,  
misli ob izidu knjige:
Zdravko Mlinar 
ŽIVLJENJSKO OKOLJE V GLOBALNI INFORMACIJSKI DOBI 
prva knjiga  
PROSTORSKO – ČASOVNA ORGANIZACIJA BIVANJA, 2009

Življenjsko okolje v informacijski dobi predstavlja nadaljevanje razvoja diversifikacije bivalnih 
potreb oz. tipologije stanovanjske gradnje, ki se je začel z uveljavljanjem prostega časa in 
človekovega merila v naselju ter z razvojem sekundarnih oblik bivanja.
Razvoj je usmerjen k večji povezanosti bivanja in dela oz. rekreacije in ustvarjalnosti ali kreativnosti 
posameznika, kar je pogoj za razvoj identitete bivalnega okolja. 
Na tej osnovi je potrebno ugotavljati današnje razvojne potrebe na področju načrtovanja in 
planiranja.

Knjiga obravnava oz. zastavlja pomembna vprašanja o tem, kako vpliva razvoj teledela na domu 
na stil življenja, na bodoči značaj stanovanja ter na razvoj stanovanjske gradnje in poselitve. V 
tem okviru je knjiga aktualna za arhitekte in planerje.
Razumevanje človekovih potreb je potrebno razumeti v kontekstu daljšega razvoja humanizacije 
bivalnega okolja – od funkcionalističnega modela ločenosti bivanja in dela, preko postopnega 
razvoja prostega časa, odkrivanja pomena ulice, človekovega merila v naselju in potrebne 
raznolikosti do spoznanja o pomenu povezanosti bivanja in dela, čeprav sprva še v okviru 
klasičnih oblik dela, kot pogoja za identiteto naselij.

Današnji razvoj informacijske tehnologije omogoča realne možnosti za tak razvoj.
Odpirajo se novi pogledi v pojmovanju kakovosti bivalnega okolja, za razliko od statičnega 
– stalnega značaja stanovanja, v smeri sekundarnih rekreacijskih oblik, ki omogočajo večjo 
ustvarjalnost dela in hkrati večjo identiteto okolja.
Pri tem je potrebno upoštevati, da nudi sekundarna oblika bivanja, zlasti kot podaljšek urbanega – 
blokovnega stanovanja, tudi pomembno možnost večjega sproščanja kreativnosti pri oblikovanju 
lastnega bivalnega okolja.
  
Katere so aktualne naloge na tem področju?
1.   razširitev pojmovanja bivalnih potreb glede na način življenja – še zlasti v smeri različnih 

sekundarnih oblik bivanja,
2.  opredelitev značilnih skupin prebivalstva in opredelitev njihovih vrednot ter potreb z ozirom 

na spreminjajoči se način življenja,
3.   opredelitev izhodišč za načrtovanje različnih oblik stanovanjske gradnje v okviru urbanega 

in polurbanega ali primestnega okolja,
4.  opredelitev različnih vrst sekundarnih oblik bivanja v okviru manj kvalitetnih kmetijskih in 

gozdnih površin:
 a)  na primestnih površinah – naselja za rekreacijsko vrtnarjenje z ustrezno tipologijo parcel 

in lahkih objektov,
 b)  začasna naselja z mobilnimi objekti, počitniškimi prikolicami in avtodomi z ustreznimi 

parcelami in možnostjo ozelenitve,
 c)  trajnejše oblike gradnje ali prenove obstoječih vasi na večji oddaljenosti od urbanih središč,
5.  opredelitev prostorsko-planerskih izhodišč za sekundarne oblike bivanja, v tem okviru nujna 

sprememba danes pretoge obravnave namembnosti kmetijskih in gozdnih površin,
6.  v okviru Nacionalnega stanovanjskega programa RS zagotovitev programa potrebnih raziskav 

in razvojnih natečajev za tipološke arhitekturno urbanistične rešitve. 

Zaradi navedene aktualne problematike pričakujem, da bo druga knjiga, ki jo napoveduje avtor 
in bo obravnavala možnosti vzpostavljanja ustvarjalnega okolja nadvse koristna in potrebna.

Viktor Pust, 9. 4. 2009
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 USTANOVITEV IN DELOVANJE SKUPINE ZA 
STANOVANJSKO ARHITEKTURO IN URBANIZEM

v okviru Društev arhitektov in Zveze 
urbanistov Slovenije, 1979-1986

in
značilne razmere v preteklem 
družbenem sistemu do 1990



1979
Ustanovitev in namen skupine

Kakovost stanovanjske gradnje ni odvisna samo od načrtovalske ali oblikovalske sposobnosti 
arhitektov, temveč tudi od splošnih družbenih razmer v državi (od politike in zakonodaje o 
načrtovanju, ki opredeljuje vlogo arhitekturne stroke itd.). Premiki na tem področju pa so možni 
le ob ustrezni organiziranosti in dejavnosti širše stroke.
V letu 1979 sem dal pobudo Društvu arhitektov Ljubljana (DAL) za ustanovitev delovne Skupine 
za problematiko stanovanjske gradnje in razvoja. 

Pobuda je izhajala iz kritične ocene stanja kakovosti in razmer v Sloveniji, ki zavirajo razvoj 
stanovanjske gradnje, za katero je značilna:
•  slaba arhitektura, številni tipski projekti in rutinska izvedba,
•  neustrezna zakonodaja o projektantski dejavnosti, ki obravnava arhitekturo podrejeno 

gradbeništvu, in neustrezni pogoji za opravljanje dejavnosti,
•  ločenost arhitekturnega in urbanističnega načrtovanja,
•  pomanjkanje ustreznih razvojnih natečajev.
DAL, ki ga je vodil Dušan Blaganje, je sprejel pobudo in v jeseni 1979 ustanovil delovno Skupino 
za problematiko stanovanjske gradnje in razvoja. Skupina je imela svoj akcijski program, v 
katerem je aktivno sodelovalo precejšnje število arhitektov, tako iz prakse kot tudi iz Fakultete 
za arhitekturo.
Skupina je opravila več uspešnih akcij in pri tem zastopala interese Zveze društev arhitektov 
Slovenije (ZDAS), kot tudi Zveze društev urbanistov Slovenije (ZDUS). Zato se je kasneje 
preimenovala v Skupino za stanovanjsko gradnjo in urbanizem.

1980
Posvetovanje: Aktualni problemi stanovanjske gradnje in razvoja

Delovna skupina je po ustanovitvi analizirala problematiko stanovanjske gradnje z različnih 
vidikov, oblikovala teze za posvetovanje in na tej osnovi izdelala predlog akcijskega programa.
V sodelovanju s Komitejem za urbanizem in varstvo okolja Skupščine mesta Ljubljana je skupina 
1. februarja 1980 organizirala širše posvetovanje, na katerega so bili povabljeni arhitekti, urbanisti, 
stanovanjske skupnosti in družbeno-politične organizacije.
Na posvetovanju so bile obravnavane teze oz. prispevki, ki so jih pripravili: Marjan Bežan, V. Braco 
Mušič, Lučka Rozin Šarec, Vladimir Brezar, Tomaž Medvešček, France Ivanšek, Viktor Pust, Majda 
Koželj, Dušan Moškon, Mitja Jernejec in Dušan Blaganje. 

V sklepnem poročilu posvetovanja, ki ga je pripravil vodja komisije za zaključke V. Braco Mušič 
in je bilo objavljeno v reviji Sinteza, je bilo ugotovljeno: 
•  da je bilo posvetovanje izredno dobro obiskano, razprava pa bogata tako po obsegu kot 

vsebini;
•  da teze, ki jih je pripravila Skupina za stanovanjsko gradnjo in urbanizem pri DAL, lahko 

predstavljajo temeljne ugotovitve in stališča, ki naj vodijo delo skupine oz. DAL- a v bodoče;
•  da se teze dotikajo najširših družbenih pogojev za razvoj arhitekture. Obravnavajo tudi mnoge 

posebne pogoje, ki vplivajo na nastajanje bivalnega okolja in se ukvarjajo tudi s številnimi 
metodološkimi, teoretskimi in praktičnimi problemi stroke;

•  da je s tesnejšim vključevanjem v družbeno skupnost na področju stanovanjske gradnje možno 
vplivati na odločitve o stanovanjski problematiki, ki nastajajo zunaj naše stroke.

Posvetovanje je izpostavilo nujne organizacijske ukrepe:
•  da je potrebno onemogočiti naročanje projektne dokumentacije (zazidalne in arhitekturne) s 

strani dejavnikov, ki imajo v stanovanjski gradnji zgolj ekonomski in podjetniški interes; 
•  da je potrebno dati poseben poudarek razvoju tipologije in projektiranju stanovanjske gradnje 

v povezavi z vprašanjem fleksibilnejše tehnologije gradnje, standardov, norm itd.
Delovna skupina Društva arhitektov Ljubljana in Društva urbanistov Ljubljana je po tem 
posvetovanju posredovala udeležencem sklepni dokument - poročilo, ki je bilo osnova za nadaljnje 
akcije DAL-a in DUL-a, ter priporočila drugim udeležencem pri stanovanjski gradnji za kvalitetnejši 
premik na tem področju. 
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1980
Pobuda Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije (ZSSS) za sodelovanje 
pri oblikovanju razvojnih natečajev za tipologijo stanovanjske gradnje

ZSSS se je glede na dotedanje pobude stroke in zaključke Posvetovanja o aktualnih problemih 
stanovanjske gradnje odločila, da razpiše javni natečaj za rešitve kakovostnejše enodružinske 
gradnje na Slovenskem. Delovna skupina pri DAL-u se je odzvala s predlogom, da sodeluje v 
okviru programskih izhodišč. Predlagali smo okroglo mizo, na kateri smo podrobneje osvetlili 
problematiko in predlog za oblikovanje skupnega telesa za pripravo bodočih nalog na tem 
področju. Pobuda je bila sprejeta in pričelo se je tvorno sodelovanje.

1981-1984
Ustanovitev skupnega Programskega odbora med ZSSS in Društvi 
arhitektov ter Društvom urbanistov Slovenije in realizacija 3-letnega 
programa razvojnih natečajev

Po sprejetju pobude DAL-a je prišlo do oblikovanja skupnega Programskega odbora (OTS - 
optimalni tipi stanovanj) in na predlog stroke - do razširitve programa razpisa natečaja. Izdelan 
je bil večletni program razvojnih natečajev za novejše tipe stanovanjske gradnje. Sledili so trije 
razpisi natečajev:
1981 - natečaj za strnjene oblike enodružinske gradnje,
1982 - natečaj za gostejšo večdružinsko gradnjo nižjih gabaritov,
1983 - natečaj za večdružinsko gradnjo višjih gostot.
Za razpis natečajev je ZSSS zbrala različne potencialne lokacije za pozidavo po Sloveniji. Vendar 
so bile lokacije za obdelavo podane zgolj informativno. ZSSS je občinam priporočila realizacijo 
nagrajenih rešitev, ni pa dejansko razpolagala z zemljišči. Tako je prišlo do realizacije nekaterih 
nagrajenih tipskih rešitev na povsem drugih lokacijah od prvotno predvidenih (npr. realizacija 
naselij v Grosupljem in v Črnučah v Ljubljani).
Na osnovi rezultatov programa razvojnih natečajev je prišlo do širokega nabora kakovostnih 
rešitev tipologije stanovanjske gradnje, uporabnih za različne gostote in lokacije.

Na tej osnovi je bila oblikovana širša projektantska skupina za načrtovanje večje stanovanjske 
soseske Ilovica v Ljubljani, med Jurčkovo potjo in južno obvoznico.
Projekt, katerega skupni zazidalni načrt je vodil LUZ, arh. R. Rems, in je bil finaciran s strani 
potencialnih investitorjev, je potekal nekaj let in je bil ob koncu osemdesetih let tik pred potrditvijo 
zazidalnega načrta na tedanji Občini Vič-Rudnik. Vendar pa se je zaradi nasprotovanj krajanov 
prodaji zemljišč in predvsem zaradi bližajočih se družbeno-političnih sprememb projekt v letu 
1989 ustavil in ni prišlo do končne potrditve zazidalnega načrta.

1984
Publikacija: Aktualni problemi razvoja stanovanjske gradnje v Sloveniji

Skupina za stanovanjsko gradnjo in urbanizem je skupaj z redakcijo revije AB pripravila obsežno 
publikacijo. Publikacija vsebuje strokovne članke, ki se nanašajo na razvoj tipologije stanovanjske 
gradnje in na aktualno problematiko načrtovanja. Vsebuje tudi teze iz Posvetovanja DAL-a o 
aktualnih problemih stanovanjske gradnje in razvoja (1980). Poleg tega je v publikaciji objavljen 
tudi pregledni katalog stanovanjske gradnje v zadnjih dvajsetih letih. 

Opomba:
Skupina je nato sredi 80-ih let pričela tudi z organizacijo širšega posveta ali konference o 
stanovanjski gradnji na vsejugoslovanskem nivoju oz. z mednarodno udeležbo, vendar zaradi 
razvoja tedanje krizne finančne situacije v državi in organizacijskih problemov žal ni prišlo do 
realizacije.

USTANOVITEV IN DELOVANJE SKUPINE ZA STANOVANJSKO ARHITEKTURO IN URBANIZEM



Značilne razmere na področju načrtovanja v preteklem družbenem 
sistemu do leta 1990

Osnovna značilnost tedanjega obdobja je bila pozidava Slovenije z razpršeno posamično družinsko 
gradnjo, ki se je izvajala na osnovi tipskih projektov in brez ustrezne vloge arhitekturne stroke. 
Slaba kvaliteta množične družinske gradnje je bila posledica tedanje zakonodaje o projektantski 
dejavnosti, ki ni omogočala ustreznih pogojev za delovanje arhitektov. 

Zakonodaja je v prejšnjem družbenem sistemu omogočala delovanje izključno večjim 
projektantskim birojem v družbeni lasti, ki so bili sestavljeni iz različnih strok: arhitektov, statikov, 
strojnih ali elektro inženirjev. Stanovanjska gradnja za trg se je projektirala praviloma v birojih 
gradbenih organizacij, ki so bili istočasno investitorji in izvajalci. Dejavnost individualnih birojev 
arhitektov ni bila dovoljena. Posamična družinska gradnja hiš se je izvajala skoraj izključno na 
osnovi cenenih tipskih projektov ter večinoma na samograditeljski način.

Projektanti hiš in drugih objektov pa niso bili samo arhitekti, temveč - glede na zakonodajo 
in gradbeniško opredelitev arhitekturne stroke - pogosto tudi gradbeni inženirji ali gradbeni 
tehniki. Če upoštevamo še tedanjo urbanistično prakso, ki je zaradi ločenosti urbanističnega in 
arhitekturnega načrtovanja praviloma uporabljala tipske projekte, je razumljivo, da so se razmere 
negativno odražale v prostoru, kar je trajno zaznamovalo poselitev slovenskega prostora. 

Arhitekturna stroka se je problematike sicer zavedala, vendar ji njen tedanji organizacijski status 
"prostovoljnega društva" ni omogočal niti pobude za spremembo zakonodaje. 
Ko smo kot delegacija Društva arhitektov, enkrat v zadnjih letih obstoja preteklega družbenega 
sistema, na pristojnem Republiškem sekretariatu za industrijo in gradbeništvo predlagali, da se 
samostojnim arhitektom (kulturnim delavcem) omogoči vsaj projektiranje enodružinskih hiš, 
nam je bilo jasno odgovorjeno, da tega v obstoječem družbeno-političnem sistemu ni mogoče 
pričakovati.
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1990-1991
Delovanje v času družbenih sprememb in aktivnosti za osamosvajanje arhitekture od gradbeništva

1990-1994
Neuspela uvodna prizadevanja DAL za zakon o zbornici arhitektov - kot predpogoj za ustrezno 
vlogo arhitekture v načrtovanju

1995-1996
Priprava Zakona o graditvi objektov (ZGO) in ustanavljanje Inženirske zbornice Slovenije (IZS)

1997-1998
Ustanovitev IZS in Matične sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov ter uvodni 
problemi delovanja

1997-2002
Prizadevanja za zakon, ki bi omogočal ustanovitev samostojne Zbornice za arhitekturo in prostor 
Slovenije

2003-2004
Uveljavitev novega zakona in ustanavljanje Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)

2004-2006
Prizadevanja ZAPS za zakon o arhitekturni dejavnosti in za ustanovitev Hiše arhitekture

2006-2008
Neuspela priprava Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti

2008
Evropski forum arhitekturnih politik (EFAP) v Ljubljani in priprava Resolucije o arhitekturni 
politiki Slovenije

2008
Ustanovitev Hiše arhitekture v okviru ZAPS

Zaključna beseda o ustanavljanju in pomenu Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
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 PRILAGAJANJE ZAKONODAJE RAZMERAM V EU
 - KOT PREDPOGOJ ZA KAKOVOST 

V NAČRTOVANJU

ustanavljanje in delovanje strokovne zbornice
1990-2009



1990-1991
Delovanje v času družbenih sprememb in aktivnosti za osamosvajanje 
arhitekture od gradbeništva

Sprememba družbeno-političnega sistema je odprla možnosti za prilagajanje zakonodaje 
razvitejšim državam. Ker je bila dotedanja organiziranost arhitekturne stroke omejena zgolj 
na status društvene oz. "ljubiteljske" dejavnosti, ki ni imela možnosti uveljavljanja sprememb 
zakonodaje, je bil osnovni cilj slovenskih arhitektov ustanovitev lastne strokovne zbornice z 
reprezentativno vlogo stroke v zakonodaji.
Tako je Društvo arhitektov Ljubljana v začetku leta 1990 na Občnem zboru v Cankarjevem domu 
sprejelo sklep o ustanovitvi Delovne skupine za pripravo zakona o zbornici arhitektov. Zbornica 
naj bi - glede na podrejeno vlogo arhitekture gradbeništvu - omogočila samostojno vlogo stroke 
in možnost vplivanja na zakonodajo.
Toda soočili smo se s širino problematike in potrebnimi spremembami na različnih nivojih 
in področjih, ki jih je bilo potrebno ustrezno predstaviti novonastalim vladajočim strankam. 
Spremembe so bile potrebne na področju zakonodaje o projektantski dejavnosti in zakonodaje 
o urbanističnem načrtovanju. Arhitekturna stroka je bila namreč zakonodajno ločena na dve 
ministrstvi: Ministrstvo oz. Sekretariat za urbanizem ter Ministrstvo oz. Sekretariat za industrijo 
in gradbeništvo. Zato je bilo uvodoma potrebno uveljaviti spremembo Zakona o Vladi RS, ki bi 
omogočala združitev pristojnosti na tem področju v okviru enega ministrstva. Šele nato je bilo 
možno uveljavljati potrebo po zakonu o zbornici arhitektov.
Spremembe pa so bile potrebne tudi na širšem področju stanovanjske gradnje in zakonodaje. 

Vladajoče stranke je bilo torej potrebno zainteresirati za konkretne rešitve. V tej smeri sem 
opravil naslednje:
•  Pripravil sem osnutek Resolucije o problematiki stanovanjske gradnje. Predlog je navajal 

potrebne spremembe po posameznih področjih: od zemljiške in stanovanjske politike ter 
zakonodaje o načrtovanju do raziskovalne in izobraževalne dejavnosti.

•  Vodil sem Komisijo za problematiko prostora in stanovanjske gradnje pri SDZ (Slovenski 
demokratski zvezi). V tem okviru sem Izvršilnemu odboru SDZ in predsedniku DEMOS-a, dr. J. 
Pučniku, predlagal spremembo zakonodaje o stanovanjski gradnji in spremembo zakonodaje 
o projektantski dejavnosti. Predlagal sem, da se omogoči delovanje komisije v povezavi s 
pristojnimi vladnimi resorji.

Navedeno delovanje komisije v tem obdobju je prispevalo k temu, da je prišlo do enotnega 
ministrstva, pristojnega za urbanizem in projektantsko dejavnost, in do izdelave projekta 
Nacionalni stanovanjski program (NSP) v okviru tega ministrstva, ki ga je vodil M. Jazbinšek. 

1990-1994
Neuspela uvodna prizadevanja DAL za zakon o zbornici arhitektov - 
kot predpogoj za ustrezno vlogo arhitekture v načrtovanju

Delovna skupina DAL za pripravo zakona o ustanovitvi zbornice arhitektov, ki jo je vodil predsednik 
D. Blaganje s člani M. Gabrič, A. Hrausky, J. Lajovic, A. Mlakar, V. Premzel, V. Pust, je pričela 
sistematično zbirati gradivo o organiziranosti in delovanju strokovnih zbornic v tujini. Sprva so 
v skupini obstojala različna mnenja o tem, ali naj zbornica združuje samo gospodarske družbe 
ali arhitekte kot fizične osebe. Bila so tudi odprta vprašanja, ali arhitektura sploh sodi med 
inženirske stroke. 
Kmalu pa smo se soočili z namero Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije (ZITS), da ustanovi 
skupno Inženirsko zbornico Slovenije, ki je delovala že pred II. svetovno vojno in je bila po vojni 
ukinjena. Izkazalo se je, da je ta pobuda ZITS, ki je bila sicer krovna organizacija vseh strokovnih 
društev na področju načrtovanja - glede na prevladujočo vlogo gradbeništva - sprejemljivejša 
za tedanjo Vlado in Državni zbor.
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1995-1996
Priprava Zakona o graditvi objektov (ZGO) in ustanavljanje Inženirske 
zbornice Slovenije (IZS)

Tako smo bili primorani, da se aktivno vključimo v pripravo Zakona o graditvi objektov (ZGO), ki je 
predvideval ustanovitev skupne Inženirske zbornice Slovenije. V zakon smo uspeli vgraditi določilo 
o ustrezni avtonomnosti sekcij oz. strok po vzoru tedanjega avstrijskega modela inženirske 
zbornice, ki je vključevala tudi arhitekte. 
Zakon, ki je bil v letu 1996 sprejet v Državnem zboru, je v primerjavi s predhodnim stanjem 
vsekakor pomenil določen napredek na področju vloge strok. 
Po sprejetju zakona je bil v okviru DAL in Zveze društev arhitektov Slovenije (ZDAS) ustanovljen 
Odbor za organizacijo Sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov s člani: M. Bertoncelj, 
M. Florijančič, V. Brezar, T. Kancler, B. Zuliani, A. Šuligoj, U. Birsa, V. Pust, J. Lajovic, J. Kobe, S. 
Traunšek, A. Hrausky in A. Mlakar.
Na predlog predsednika DAL M. Florijančiča sem bil imenovan za vodenje priprav za ustanovitev 
IZS in sekcije.

1997-1998
Ustanovitev IZS in Matične sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih 
arhitektov ter uvodni problemi delovanja

Novembra 1996 je potekala Ustanovna statutarna skupščina IZS v Ljubljani, 5. marca 1997 pa 
Ustanovni zbor matične sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov na Bledu. Na zboru, 
ki mu je prisostvovalo okrog 250 kolegic in kolegov, smo se soočili tudi z nasprotovanji nekaterih, 
da se vključimo v IZS, in s stališčem, da je potrebno zahtevati novi zakon in samostojno zbornico.
Uspeli smo prepričati navzoče, da je vključitev v IZS le nujna prehodna faza na poti do samostojne 
zbornice. Na tej osnovi je bila potrjena vključitev v IZS, ustanovljena sekcija ter izvoljeno vodstvo: 
predsednik sekcije Viktor Pust, namestnik Andrej Prelovšek in še 13 članov Upravnega odbora.
Sledili so Ustanovna volilna skupščina celotne IZS v Cankarjevem domu v Ljubljani, volitve 
vodstva in potrditev statuta. Predlog statuta pa je vseboval tudi člen, ki bi lahko bistveno otežil 
uveljavljanje temeljnih interesov sekcije. Zato je potrebno omeniti, da je na predlog U. Birse sekciji 
uspela uveljavitev posebnega določila v statutu, ki je omogočil dodatno zavarovanje osnovnih 
interesov sekcije v IZS, kar se je kasneje pri osamosvajanju izkazalo za zelo pomembno.
Že v začetku delovanja Upravnega odbora IZS, ki so ga sestavljali predsedniki sekcij, smo se 
soočili s prevlado gradbeno-inženirskih strok in s popolnim nerazumevanjem specifičnosti 
dela arhitektov in potreb sekcije. Zastavljala so se vprašanja o upravičenosti vpisa arhitektov s 
statusom kulturnih delavcev v Imenik projektantov, vprašanja o upravičenosti lastne administracije 
in finančnega poslovanja sekcije. 
Problematika se je še zaostrila, ko je bil na UO IZS predložen predlog Pravilnika o delovanju UO 
IZS, ki je po vzoru gospodarskih družb predvideval večinsko glasovanje, kar je bilo za sekcijo 
nesprejemljivo. Ogrožena je bila temeljna avtonomnost delovanja sekcije. Sledili so spori in celo 
blokada delovanja IZS, ki se je rešila šele z urgenco pristojnega ministra za okolje in prostor, dr. 
Pavla Gantarja. 

1997-2002
Prizadevanja za zakon, ki bi omogočal ustanovitev samostojne Zbornice 
za arhitekturo in prostor Slovenije

Postopoma smo uspeli uveljaviti osnovne pogoje za avtonomno delovanje sekcije, uvedli smo 
članarino za delovanje sekcije, pridobili prostore, vzpostavili svojo administracijo in izvajali javne 
natečaje, ki jih je vodil J. Lajovic, ter izvajali program, ki je bil bistveno obsežnejši od programa 
ostalih sekcij.

Vzporedno s tekočimi nalogami smo pričeli s pripravami na spremembo Zakona o graditvi 
objektov (ZGO) v povezavi z Zakonom o urejanju prostora (ZUREP), ki bi opredelil specifičnost 
arhitekturne stroke in predvidel ustanovitev samostojne zbornice. V ta namen smo naročili 
študijo pri Inštitutu za javno upravo Univerze v Ljubljani, ki bi - glede na zakonodajo v EU in v 
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Sloveniji - utemeljila potrebo po samostojni zbornici za arhitekturo in urbanizem. Študija, ki jo je 
izdelal dr. Gregor Virant, je nazorno utemeljevala potrebo po taki zbornici. Sledilo je usklajevanje 
predlaganih zakonskih členov med člani UO sekcije in dr. Virantom. Odprto vprašanje imena 
nove zbornice - glede na interese različnih strok v sekciji - je rešil A. Prelovšek s predlogom: 
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). 

Študijo in predloge členov, ki so se nanašali na ustanovitev zbornice, smo naslovili na Ministrstvo 
za okolje in prostor s predlogom, da jih upošteva pri pripravi nove zakonodaje, ki je bila v 
postopku. V tem času smo se vključili tudi v evropsko združenje arhitektov Architect's Council 
of Europe (ACE) in si zagotovili mednarodno podporo našemu predlogu s posebnim dopisom 
predsednika ACE, ki je bil naslovljen na Ministrstvo za okolje in prostor in tedanje Ministrstvo 
za evropske zadeve. 

Ob tem pa smo se soočili z nasprotovanjem večinskega vodstva IZS z očitkom, da sekcija ruši 
moč enotne zbornice in da deluje izven okvira statutarnih pooblastil v IZS. Soočili smo se tudi z 
zadržki novega ministra J. Kopača glede upravičenosti do samostojne zbornice. Zato smo pred 
obravnavo predloga zakona v Državnem zboru izvedli med poslanci posebno informativno 
akcijo z ustrezno zloženko, ki je utemeljevala upravičenost ustanovitve samostojne zbornice. 

Glede na aktualnost problematike je bila v Državnem svetu organizirana javna razprava 
o predlaganih zakonih ZUREP in ZGO z aspekta upravičenosti do samostojne zbornice, na 
katero so bili vabljeni vsi zainteresirani, tako širša strokovna javnost kot tudi različne inštitucije 
in gospodarska združenja. V burni razpravi smo se soočili z nasprotovanjem predstavnikov 
gradbeništva, Gospodarske zbornice Slovenije in ostalih sekcij IZS. 

Končno so stališča Sekcije arhitekturne stroke in urbanistov, strokovnih društev in Fakultete za 
arhitekturo vendarle prepričala ministra, da je v zakonu zadržal možnost ustanovitve samostojne 
zbornice, vendar z določenim pogojem: da se za to odloči večina članov sekcije. Ker pa bi bilo, 
glede na dotedanjo slabo odzivnost članov pri volitvah ali zborih sekcije, praktično nemogoče 
pričakovati zahtevano večino celotnega članstva, smo kasneje uspeli preoblikovati ta pogoj v 
"večino prisotnih na zboru članov sekcije".

2003-2004
Uveljavitev novega zakona in ustanavljanje Zbornice za arhitekturo in 
prostor Slovenije (ZAPS)

Ko je bil konec leta 2002 zakon sprejet v Državnem zboru, smo 3. februarja 2003 organizirali 
Ustanovni zbor ZAPS v Cankarjevem domu, ki se ga je udeležilo cca 300 članov in na katerem 
je bil - z izjemo dveh vzdržanih - soglasno sprejet sklep o izločitvi sekcije iz IZS in ustanovitvi 
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. 
Sledilo je prehodno obdobje ustanavljanja zbornice in iskanje ustreznih prostorov.
Sekcija, ki je v okviru finančnega poslovanja pod vodstvom U. Birsa na UO IZS več let uveljavljala 
zahtevo, da se skupna namensko privarčevana sredstva za nakup prostorov delijo proporcionalno 
po sekcijah, in zagovarjala svoje specifične interese po lokaciji v centru mesta (v nasprotju z 
drugimi sekcijami), je bila pri različnih dotedanjih predlogih nakupa ovirana. Končno, po sklepu o 
izločitvi sekcije iz IZS, je prišlo med vodstvom IZS in sekcijo do dogovora o sprostitvi pripadajočih 
sredstev za nakup prostorov na Vegovi, ki jih je predlagal J. Lajovic. Po nakupu smo pričeli z 
adaptacijo prostorov po predlogu A. Černigoja. 

25. novembra 2003 je sledila I. Skupščina ZAPS v Cankarjevem domu. Na skupščini je bil potrjen 
Statut zbornice, začasni Volilni pravilnik, začasno vodstvo ZAPS in razpis volitev.
Spomladi 2004 smo izvedli glavna dela adaptacije prostorov in preselitev dejavnosti iz Dunajske 
na Vegovo. Sledila je organizacija volitev.
29. junija 2004 je potekala II. Skupščina - volilno programska.
Izvoljeni so bili novi organi zbornice in dobil sem nov mandat - kot I. predsednik samostojne 
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Zbornico smo kadrovsko okrepili in po 
pridobitvi vseh pooblastil s strani Ministrstva za okolje in prostor pričeli z rednim delovanjem.
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2004-2006
Prizadevanja ZAPS za zakon o arhitekturni dejavnosti in za ustanovitev 
Hiše arhitekture 
    
Sledilo je vzpostavljanje vseh aktivnosti, ki so značilne za delovanje zbornic arhitektov: izvajali 
smo javna pooblastila in strokovne izpite pod vodstvom A. Goljarja, uveljavljali etični kodeks, 
vzpostavili disciplinske organe in pravno pomoč za člane, izvajali javne natečaje, ki jih je vodil 
A. Prelovšek, vzpostavili spletno stran oz. ARHIFORUM in revijo Arhitekt (pod vodstvom A. 
Černigoja) ter prilagodili tarifni pravilnik za področje arhitekture. 
Organizirali smo promocijo dobre prakse, uvedli letne razstave slovenske arhitekture in 
urbanističnih projektov ter začeli s podeljevanjem zborničnih priznanj (Zlati svinčnik  itd.) v 
okviru vsakoletnega dneva arhitektov oz. kongresa arhitektov. Pričeli smo z izdajo zborničnih 
publikacij: predstavitveni katalog zbornice, vsakoletni katalog razstavljenih del in priznanj. 
Postopoma pa smo razvili tudi konstruktivne odnose z IZS.

Posebno pozornost smo usmerili v nadaljnjo zakonodajno ureditev arhitekturne stroke kot 
dejavnosti. Zavedajoč se, da Zakon o graditvi objektov, ki je sicer omogočil ustanovitev ZAPS, 
na vsebinskem področju še vedno obravnava arhitekturno stroko le kot eno od gradbeno-
inženirskih dejavnosti in ne upošteva njenega specifičnega značaja glede na javni interes, smo 
se usmerili v pripravo zakona o arhitekturi.
Zakon naj bi celostno opredelil arhitekturo kot kulturo v kontekstu oblikovanja in umeščanja 
objektov v prostor, varovanja naravne in kulturne dediščine ter določil merila za preprečevanje 
konfliktnosti interesov pri izvajanju poklica. 
Pobudo in utemeljitev potrebe za novi zakon smo predstavili tedanjemu ministru dr. Janezu 
Podobniku, ki je predlog načeloma sprejel. 

11. novembra 2005 smo v Cankarjevem domu organizirali I. Kongres slovenskih arhitektov na 
temo Arhitekturna politika Slovenije, ki je bil usmerjen v utemeljitev potrebe po ustreznejši 
zakonski opredelitvi arhitekture. 
Na kongres smo poleg pristojnega ministra dr. Janeza Podobnika povabili tudi predsednico 
Architect's Council of Europe (ACE) in predsednika francoskih arhitektov, ki sta predstavila vlogo 
arhitektov v razvitejših državah EU in podprla pobudo ZAPS za pripravo zakona o arhitekturi. Na 
kongresu je minister javno obljubil pripravo zakona, ki bo podrobneje opredelil vlogo in dejavnost 
arhitekturne stroke. Sledile so priprave na ustrezni zakon o arhitekturno urbanistični dejavnosti. 

Zavedajoč se, da zbornica potrebuje za uspešno delovanje na področju promocije stroke, 
izobraževanja članov in širše javnosti, kot tudi za potrebe kulturno družabnega življenja svojih 
članov ustrezne prostore, smo načrtovali ustanovitev Hiše arhitekture. V tej smeri smo v tem 
obdobju pridobili in adaptirali ustrezen prostor ter ob Dnevu arhitektov 2006 odprli I. fazo Hiše 
arhitekture - galerijo, namenjeno zlasti dejavnosti izvajanja natečajev.
V septembru 2006 smo izdali 1. številko revije Arhitekt, ki je prikazovala dejavnosti zbornice v 
zadnjem letu. Sledile so volitve, na katerih sem bil ponovno izvoljen. 

2006-2008
Neuspela priprava Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti

V tem mandatnem obdobju smo si - poleg osnovnega cilja na področju zakonodaje - zastavili 
tudi cilj, da razširimo galerijski prostor s prostori, ki so potrebni za delovanje Hiše arhitekture. 
Izkoristili smo enkratno priložnost za nakup sosednjih prostorov in v okviru finančne konstrukcije, 
ki jo je pripravil B. Zuliani, pristopili k adaptaciji. Hkrati smo izpopolnjevali izvajanje natečajev, 
ki jih je vodila Darja Matjašec.
Osrednji dogodek v letu 2007 je bil II. Kongres slovenskih arhitektov, ki je potekal 9. novembra 
v Unionski dvorani v Ljubljani na temo Identiteta prostora. Kongres z mednarodno udeležbo, ki 
ga je organiziral in vodil Tomaž Kancler, je ob zaključku sprejel Resolucijo o prostoru - družba 
in identiteta.
Izdali smo 2. številko revije Arhitekt in organizirali vsakoletno člansko razstavo s podelitvijo 
priznanj. 
Glede osnovnega cilja arhitektov, da se pripravi zakon o arhitekturni dejavnosti, smo bili obveščeni 
o nameri ministrstva (MOP), da pripravi enotni Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti 
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(ZAID), ki naj bi reševal hkrati specifičnost in problematiko obeh strokovnih zbornic, ZAPS in IZS.
Že kmalu pa smo se soočili z različnimi pogledi strok glede smotrnosti takega zakona. Stroke - 
razen arhitektov, tako v okviru IZS kot tudi v okviru ZAPS - niso bile zainteresirane za zakon, ki 
naj bi posebej izpostavljal specifični značaj in potrebe arhitekturne stroke.  
V uvodnih členih zakona smo sicer zagotovili osnovno opredelitev javnega interesa v arhitekturi 
na osnovi oblikovanja in umeščanja objektov v prostor. Kljub nasprotovanju IZS smo delno 
uveljavili večjo vlogo arhitektov kot odgovornih vodij projektov za področje stavb. Soočili pa 
smo se tudi s spornim stališčem krajinskih arhitektov, da jim pri načrtovanju grajenega okolja, 
glede na obstoječo prakso, pripadajo enaka pooblastila in odgovornost vodenja kot arhitektom, 
s čemer pa se ni strinjala sekcija arhitektov, ki jo je zastopal Bogdan Reichenberg. 

Čeprav zakon ni vseboval vseh bistvenih potreb arhitekturne stroke, smo arhitekti vendarle sodili, 
da lahko predstavlja določen napredek glede na obstoječe stanje.
Ko je bil zakon nekako že usklajen med obema zbornicama ZAPS in IZS ter MOP, pa je prišlo 
na Vladi do nepričakovane in nerazumne zahteve po neobveznem članstvu v zbornicah čemur 
pa je večna stroke nasprotovala. 
Po intenzivni akciji ZAPS in IZS v javnosti in pri poslanskih skupinah v Državnem zboru smo sicer 
uspeli pridobiti večino za obstoječi status zbornic in za nadaljevanje obravnave zakona, vendar 
pa zaradi iztekajočega mandata Vlade zakon ni prišel do konca obravnave.

2008
Evropski forum arhitekturnih politik (EFAP) v Ljubljani in priprava 
Resolucije o arhitekturni politiki Slovenije

V času predsedovanja Slovenije EU je v juniju 2008 MOP, skupaj z ZAPS in predstavniki širše 
strokovne javnosti, organiziralo redno zasedanje Evropski forum arhitekturnih politik (EFAP) v 
Ljubljani, ki so se ga udeležili predstavniki vseh evropskih arhitektov v okviru ACE in predstavniki 
pristojnih vladnih institucij. Pri pripravi foruma je imel posebno vlogo Vlado Krajcar, ki je bil v 
zbornici zadolžen za mednarodne odnose in je bil v tem mandatu tudi aktivni član UO ACE. 
Na zasedanju sem v prispevku podal predlog za sprejem posebne Resolucije o arhitekturni 
politiki, ki naj bi bila sestavni del priporočil h končni resoluciji. Resolucija naj bi v novih državah EU 
prispevala k hitrejšemu prilagajanju področne zakonodaje in k oblikovanju ustrezne arhitekturne 
politike držav. Predlog sicer ni bil sprejet, bila pa je izpostavljena potreba, da Slovenija čimprej 
sprejme ustrezno arhitekturno politiko države.

Neposredno po zasedanju EFAP je MOP pričelo s pripravo Resolucije o arhitekturni politiki 
Slovenije in zaprosilo ZAPS za aktivno sodelovanje. Predlagali smo konkretne tekste k osnovnemu 
gradivu MOP, uskladili stališča in pričakovali potrditev resolucije oz. ustreznega dokumenta na 
Vladi RS. Vendar pa do potrditve resolucije tudi v tem primeru - zaradi izteka mandata Vladi 
- ni prišlo.
Tako v tem mandatu ni prišlo niti do potrditve Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti 
(ZAID) niti do potrditve Resolucije o arhitekturni politiki Slovenije. Vsekakor pa je bilo opravljeno 
določeno delo in pridobljene so bile izkušnje o problematičnosti enotnega zakona ZAID, ki lahko 
služijo kot izhodišče za nadaljnje delo na področju zakona o arhitekturi, ki ga stroka in država 
nujno potrebuje.

2008
Ustanovitev Hiše arhitekture v okviru ZAPS

Po nekaj letih prizadevanj smo uspeli pridobiti in opremiti še dodatne funkcionalne prostore h 
galeriji s ciljem, da bi Hiša arhitekture v bodoče lahko služila svojemu namenu.
Ob zasedanju evropskih arhitektov EFAP v Ljubljani smo izdali Predstavitveni katalog ZAPS 
2006-2008 in organizirali otvoritev prostorov Hiše arhitekture ter pripravili razstavo rezultatov 
večletne natečajne prakse v okviru zbornice.

V jeseni 2008 smo izdali 3. številko revije Arhitekt in ob dnevu arhitektov organizirali vsakoletno 
razstavo projektov članov s podelitvijo priznanj.
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V tem času pa so bile tudi volitve v ZAPS, na katerih nisem kandidiral.
Tako sem februarja 2009 zaključil svoj mandat in dolgoletno delo na zborničnem področju.

Zaključna beseda o ustanavljanju in pomenu Zbornice za arhitekturo 
in prostor Slovenije
 
Ob zaključku tega poglavja je potrebno izpostaviti, da je nadaljnji razvoj potrdil, da je bila 
ustanovitev zbornice predpogoj za večjo vlogo in kakovostnejši razvoj strok in načrtovanja. 
Vendar pa ustanavljanje samostojne zbornice nikakor ni bila enostavna naloga. Soočali smo se 
z nerazumevanjem specifičnosti arhitekturne stroke - zaradi različnih interesov gradbeništva.

Šlo je za dolgotrajen, včasih mučen proces, ki je zahteval angažiranje najširše stroke. Ključni so 
bili timsko delo in pomembni prispevki številnih članov, zadolženih za posamezna področja, pa 
tudi enotna podpora strokovnih društev in Fakultete za arhitekturo. 

Ob tem pa se je potrebno zavedati, da pomembni cilji v zakonodaji še niso uresničeni in da 
razmere na tem področju v Sloveniji še niso primerljive z razmerami v razvitejših državah EU.

 PRILAGAJANJE ZAKONODAJE RAZMERAM V EU - KOT PREDPOGOJ ZA KAKOVOST V NAČRTOVANJU



Povzetek splošnih ugotovitev

Razlogi za nacionalni program razvoja stanovanjske gradnje in zakon o arhitekturi

Osnovni cilji in rešitve
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ZAKAJ POTREBUJEMO NACIONALNI PROGRAM 
RAZVOJA STANOVANJSKE GRADNJE 

IN ZAKON O ARHITEKTURI



POVZETEK UGOTOVITEV 

Na osnovi navedenega v predhodnih poglavjih povzemam ugotovitve po posameznih področjih 
in utemeljujem potrebo po rešitvah, ki so bistvenega pomena za kakovost naselij oz. grajenega 
okolja. Iz navedenega sledi:

na področju problematike kakovosti stanovanjske gradnje oz. naselij:
•  da kakovost stanovanjske gradnje obsega kompleksno področje razvoja človekovih potreb 

oz. vrednot, ki se spreminjajo s časom in razvojem družbe, ter da se odraža v arhitekturno-
urbanističnem oblikovanju bivalnega okolja kot nedeljivem procesu načrtovanja;

•  da je kakovost naselij neposredni odraz kulture naroda in razvitosti države kot celote, tako na 
ravni politike in zakonodaje, ki lahko negativno vplivata na razvoj stanovanjske gradnje, kot 
tudi na nivoju splošne osveščenosti prebivalstva za kakovost bivalnega okolja;

•  da kakovost stanovanjske gradnje ni odvisna samo od oblikovalske sposobnosti arhitektov, 
temveč tudi od splošnih družbeno-političnih razmer in od vpliva, ki ga ima stroka na področno 
zakonodajo. Te razmere pa lahko zavirajo ali spodbujajo kakovostni razvoj.

na področju problematike načrtovanja v preteklem družbenem sistemu: 
•  da je bilo v preteklem družbenem sistemu načrtovanje zakonsko ločeno na urbanistično 

oblikovanje in na projektiranje objektov, kar je negativno vplivalo na razvoj tipologije objektov 
in naselij, ter da je bila arhitektura na področju organizirane stanovanjske gradnje pogosto 
pretirano podrejena gradbeniškim interesom;                                                                                      

•  da se je večina individualne gradnje hiš izvajala pretežno na osnovi slabih tipskih projektov 
in pretežno brez arhitektov, ker država zaradi ideoloških razlogov ni dopuščala samostojnim 
arhitektom dejavnosti načrtovanja niti za individualne naročnike hiš.

na področju izkušenj razvojnih natečajev stanovanjske gradnje v 
80-ih letih:
•  da je v preteklem družbenem obdobju država (oz. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, 

ZSSS) na pobudo strokovnih društev arhitektov in urbanistov organizirala večletni Program 
razvojnih natečajev za aktualne oblike organizirane stanovanjske gradnje. Na tej osnovi je 
prišlo do koristnih projektnih rešitev, do nekaj realizacij nagrajenih projektov in do nabora 
projektantov za načrtovanje večje soseske na jugu Ljubljane - Ilovica, ki pa je zaradi kasnejših 
problemov z zemljišči oz. družbenih sprememb ostala nerealizirana.

na področju uveljavljanja arhitekture v zakonodaji od 1990 dalje: 
•  da je po spremembi družbenega sistema v 90-ih letih z novo zakonodajo, ki je omogočala 

ustanavljanje birojev samostojnih arhitektov, z večjo vlogo arhitekturne stroke, z ustanovitvijo 
strokovne zbornice in z razvojem arhitekturnih natečajev postopoma prišlo do občutnega 
razvoja slovenske arhitekture. Žal pa je ta razvoj še vedno omejen na posamična območja in 
bistveno ne vpliva na splošno podobo slovenskega prostora.                                                                  

na področju problematike prevladujoče tipologije stanovanjske gradnje:
•  Slovenija se še naprej sooča z množično pozidavo nesmotrne razpršene družinske gradnje, 

s slabimi urbanističnimi in arhitekturnimi rešitvami, celo z ekspanzijo slabega okusa glede 
oblikovalskih in barvnih rešitev, ki so pogosto v popolnem neskladju z okoljem. Aktualna je 
potreba po razvoju kakovostne zgoščene družinske gradnje za različna okolja.

na področju prizadevanj za ustrezne rešitve v okviru Nacionalnega 
programa stanovanjske gradnje:  
•  da je po spremembi družbenega sistema v letu 1990 pristojno ministrstvo (MOP) naročilo 

obsežni interdisciplinarni projekt "Nacionalni stanovanjski program", katerega nosilec 
arhitekturno urbanističnega sklopa je bila Fakulteta za arhitekturo (koordinator V. Pust). Namen 
projekta je bil, da se analizira problematiko tipologije gradnje in poselitve slovenskega prostora, 
problematiko zakonodaje in razmer, ki vplivajo na kvaliteto načrtovanja, da se upošteva izkušnje 
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nacionalnih programov razvitejših držav ter da se na tej osnovi poda ustrezne usmeritve za 
oblikovanje in izvajanje programa. Projekt je bil predviden kot osnova za sprejetje Zakona 
o Nacionalnem programu stanovanjske gradnje v Sloveniji. Žal se je kasneje izkazalo, da 
družbeno-politične razmere še niso dozorele za celostne spremembe na tem področju. Izvajanje 
Nacionalnega stanovanjskega programa se je v naslednjih letih omejilo zgolj na reševanje 
financiranja v okviru pogojev, ki praviloma niso omogočali širšega razvoja kakovosti stanovanjske 
gradnje;

•  da je v letu 1996 v okviru Ciljnega raziskovalnega programa s strani pristojnih ministrstev prišlo 
do naročila 3-letnega projekta "Izhodišča za raznolikost stanovanjske gradnje in smernice za 
načrtovanje glede na razvojne spremembe v kvaliteti bivalnega okolja", 1996-2000, FA in UI 
RS (nosilec V. Pust in R. Sendi). Projekt je ponovno izpostavil problem kakovosti stanovanjske 
gradnje in nakazal nekatere usmeritve za načrtovanje aktualnih tipoloških rešitev. Ponovno 
je izpostavil potrebo, da Nacionalni stanovanjski program vsebuje tudi program razvojnih 
natečajev za ustreznejše tipologije objektov in da je potrebno prilagoditi zakonodajo, ki ureja 
arhitekturno urbanistično načrtovanje, evropskim normam. Čeprav so bili rezultati projekta 
širše obravnavani in sprejeti v okviru strokovne javnosti in MOP, niso vplivali na izvajanje 
Nacionalnega programa stanovanjske gradnje;

•  da sta Sekcija IZS v letu 2001 in ZAPS v letu 2005 dali pobudo Ministrstvu za okolje in prostor 
in Stanovanjskemu skladu RS za ustanovitev Programa razvojnih natečajev za pridobivanje 
kvalitetnejših projektov - kot sestavnega dela  Nacionalnega stanovanjskega programa. Žal 
pobuda ni bila uspešna;  

 
•  da Stanovanjski sklad RS, ki bi moral imeti v okviru izvajanja Nacionalnega stanovanjskega 

programa pospeševalno vlogo za kakovostni razvoj tipologije gradnje, te vloge ne opravlja - 
temveč prej nasprotno;

•  da Slovenija - kot ena redkih držav v EU - še vedno nima arhitekturne politike, ki bi morala biti 
osnova za kakovostno izvajanje Nacionalnega programa stanovanjske gradnje. 

na področju problematike zakonodaje, ki ureja načrtovanje in graditev:
•  da je danes arhitektura v zakonu ZGO še vedno obravnavana zgolj kot ena od gradbeno-

inženirskih strok in kakovost zgolj na osnovi inženirsko-tehničnih kriterijev. Njena vloga v 
načrtovanju grajenega okolja še ni opredeljena kot področje kulture in kreativnosti pri umeščanju 
ter oblikovanju objektov v okolju;

•  da zato, ker arhitektura še ni zakonsko opredeljena kot dejavnost na osnovi specifičnega 
javnega interesa in bistvenih elementov, pomembnih za kakovost grajenega okolja, tudi 
ni možno zagotavljati potrebne kakovosti na tem področju. To se odraža v nezaščitenosti 
pomembnih ambientalnih vrednot, v strokovno nenadzorovanih stihijskih posegih v naseljih 
(v okviru dograjevanja ali neustreznih barvnih efektih, ki razvrednotijo kakovost naselij) in v 
neučinkovitosti inšpekcijskih organov;

•  da obstoječa zakonodaja o vsebini projektne dokumentacije in postopki za pridobitev dovoljenja 
za graditev niso usmerjeni v preverjanje bistvenih elementov, ki so potrebni za kakovost 
umestitve in oblikovanja objektov, temveč nasprotno - zgolj v preverjanje gradbeno tehničnih 
elementov; postopki pa so praviloma predolgi in ne zagotavljajo kakovosti projektov z ozirom 
na javni interes;

•  da je prevladujoča praksa izbora projektantov na osnovi najcenejšega ponudnika in odsotnost 
zakonskih izhodišč za določitev minimalnih tarifnih pogojev, ki so potrebni za kakovost projektne 
dokumentacije in za izvajanje projektantskega nadzora, glavni razlog za slabe rešitve v škodo 
javnega interesa;

•  da projektant avtor nima ustrezno zagotovljene vloge tudi v fazi vzdrževanja ali kasnejšega 
spreminjanja objektov, zaradi česar prihaja do nestrokovnega ali stihijskega razvoja in 
razvrednotenja kakovosti naselja. 

ZAKLJUČEK: POTREBUJEMO NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA STANOVANJSKE GRADNJE IN ZAKON O ARHITEKTURI



RAZLOGI ZA NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA STANOVANJSKE 
GRADNJE IN ZAKON O ARHITEKTURI

Nacionalni program razvoja stanovanjske gradnje in zakon o arhitekturi potrebujemo:
•  ker se Slovenija, za katero je značilna nesmotrna pozidava razpršene družinske gradnje, ne 

zaveda dovolj pomena smotrnega razvoja poselitve in kakovostne tipologije bolj zgoščene 
stanovanjske gradnje;

•  ker je Slovenija ena redkih držav v EU, ki še nima arhitekturne politike države, te pa ni možno 
pripraviti brez utemeljitve javnega interesa na področju arhitekture oz. grajenega prostora, 
katerega večino predstavlja stanovanjska gradnja; 

•  ker brez nacionalnega programa razvoja stanovanjske gradnje in zakona o arhitekturi ni možno 
kakovostno izvajati Nacionalnega programa stanovanjske gradnje;

•  ker obstoječa zakonodaja ne opredeljuje arhitekture na osnovi javnega interesa na področju  
grajenega okolja in ne omogoča opredelitve bistvenih elementov, ki so pomembni pri umeščanju 
in oblikovanju objektov v okolje;

•  ker je le na tej osnovi možno učinkovito zaščititi spoštovanje naravnega in urbanega okolja 
ter kulturne dediščine in preprečevati nestrokovno, stihijsko gradnjo;

•  ker je le na tej osnovi možno racionalizirati in skrajšati postopke za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ki so zdaj predolgi, hkrati pa izboljšati kakovost načrtovanja;

•  brez zakona o arhitekturi ni možno zagotavljati ustreznih pogojev za razvoj arhitekture kot 
dejavnosti in opredeliti izhodišča za določanje minimalnih tarifnih pogojev za izdelavo projektne 
dokumentacije, kar je predpogoj za kakovostni razvoj na tem področju;

•  ker po obstoječem zakonu arhitekt še vedno nima ustrezno zagotovljene vodilne vloge pri 
projektantskem nadzoru in vodenju projektov na način, kot je to urejeno v razvitejših državah, 
zato se dogaja, da ne more opravljati svoje vloge v celoti;

•  ker v arhitekturni dejavnosti še ni urejeno področje nasprotnih interesov, ki bi zagotavljalo 
strokovno neodvisnost pri delu arhitektov in zaščito javnega interesa pri umeščanju ter 
oblikovanju objektov. Arhitekti, zaposleni v gradbenih in nepremičninskih organizacijah, ki 
načrtujejo objekte, so zavezani k upoštevanju predvsem komercialnih interesov delodajalca in 
ne javnega interesa na tem področju, kar se praviloma negativno odraža v kakovosti objektov 
in okolja;

•  ker arhitekt tudi nima zagotovljene ustrezne vloge projektanta pri nadaljnjem razvoju  naselja 
v fazi vzdrževanja ali spreminjanja objektov, kot je to urejeno v razvitejših državah, zaradi česar 
pogosto prihaja do stihijskega razvoja naselij. Le z zakonom je možno predpisati pogoje in 
ukrepe, ki zagotavljajo, da se prepreči nenadzorovani razvoj in razvrednotenje naselij ter da 
se upošteva avtorske pravice projektanta.
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OSNOVNI CILJI IN REŠITVE 

Temeljni problem kakovosti grajenega prostora v Sloveniji je, da država v okviru zakonodaje še 
vedno ne razume dovolj pomembnosti arhitekture in arhitekturne politike za kakovost slovenskega 
prostora in kulturo naroda. To se odraža tudi v odsotnosti zakonodajne pristojnosti Ministrstva 
za kulturo na tem področju.

Zato je potrebno: 
1.
Uskladiti zakonodajne pristojnosti na področju arhitekture in 
arhitekturne politike med ministrstvom pristojnim za prostor ter 
ministrstvom pristojnim za kulturo; 
Pristojnost ministrstva za prostor na področju arhitekturne dejavnosti bi morala biti nujno 
usklajena z ministrstvom pristojnim za kulturo, saj je arhitektura po svojem značaju prvenstveno 
področje kulture, kreativnosti ter varovanja naravne in kulturne dediščine.

Ministrstvo pristojno za kulturo, ki v okviru svojih možnosti skrbi za promocijo arhitekture, a se 
doslej ni odzivalo na problematiko zakonodajne ureditve arhitekturne dejavnosti in arhitekturne 
politike, bi se moralo seznaniti s problematiko obstoječe zakonodaje in prevzeti potrebno vlogo 
na tem področju. Prevzeti bi moralo tudi pristojnosti za zakonsko opredelitev arhitekture na 
osnovi javnega interesa za kakovost grajenega okolja, za opredelitev pomembnih elementov te 
kakovosti ter za določitev osnovnih pogojev za opravljanje dejavnosti.
Pristojnost tega ministrstva pa je tudi, da v povezavi z ministrstvom za prostor pripravi in izvaja 
arhitekturno politiko Slovenije. 
Ministrstvo za prostor, ki je pristojno za zakonodajo na področju graditve in za izvajanje 
Nacionalnega stanovanjskega programa, pa mora upoštevati javni interes na področju arhitekture 
in arhitekturne politike ter usklajevati ustrezne rešitve z ministrstvom pristojnim za kulturo. 

2.
Pripraviti zakon o arhitekturni dejavnosti, ki bo opredelil javni interes 
na področju grajenega okolja;
Zakon mora v uvodnem delu opredeliti arhitekturo in namen zakona v naslednjem smislu: 
Arhitektura je izraz kulture in kreativnosti. Arhitekturna rešitev, kakovost objektov, njihova 
harmonična vključitev v okolje (umeščanje ali arhitekturno-urbanistična rešitev), spoštovanje 
naravnega in urbanega okolja ter kulturne dediščine so v javnem interesu.  
Zakon predpisuje, da so pooblaščeni organi, ki izdajajo gradbena dovoljenja, zadolženi, da s 
predpisi zagotavljajo spoštovanje tega interesa. Zakon določa tudi merila, ki preprečujejo kolizijo 
interesov pri opravljanju poklica arhitekt, ter spoštovanje etičnega kodeksa. 
(Opredelitev arhitekture in namen zakona je povzetek uvodnih členov francoskega Zakona o 
arhitekturi.)

Na tej osnovi naj zakon:
•  obravnava arhitekturo kot enovito področje arhitekturno-urbanističnega oblikovanja in odpravi 

sedanji sistem dveh ločenih licenc za opravljanje poklica arhitekt: licence za projektiranje 
in licence za urbanistično načrtovanje oz. oblikovanje, kar je ostanek zakonodaje preteklega 
obdobja;

 
•  zakon naj upošteva enotno licenco poklica arhitekt, ki obsega arhitekturno-urbanistično 

načrtovanje grajenega prostora kot ustvarjalno nedeljivo celoto. To pa ne velja za področje 
prostorskega ali urbanističnega planiranja, ki zahteva posebna znanja; 

•   zagotovi arhitektu vodilno vlogo pri načrtovanju objektov in učinkovito izvajanje 
projektantskega nadzora;

•  podrobno opredeli vlogo arhitektov v posameznih fazah načrtovanja in graditve: uvodno 
svetovanje naročniku, izdelavo projekta za predhodno soglasje in projekta PGD, projekta 
za izvedbo PZI, odgovornost arhitekta in izvajalca pri izvajanju projektantskega nadzora ter 
tehničnemu prevzemu, vključno z njegovo vlogo pri investicijskemu vzdrževanju in eventualnih 
naknadnih posegih na objektu;
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•  opredeli odgovornost arhitektov na področju spoštovanja javnega interesa v odnosu do 
naročnikov, da se zagotovi preprečevanje kolizije interesov in spoštovanje kodeksa. Dogaja 
se, da arhitekti v pretirani uslužnosti naročniku po čim večji izrabi gabaritov objektov presežejo 
dovoljeno mero na škodo javnega interesa glede kakovosti umestitve objekta v okolje. To je 
značilno zlasti v primerih, ko je arhitekt zaposlen v gradbeni ali nepremičninski organizaciji, 
pa tudi sicer, ko arhitekt sledi predvsem komercialnim interesom investitorjev ali kapitala. 
Neupoštevanje etičnega kodeksa poklica arhitekt je na splošno preveč razširjeno, sedanji 
disciplinski postopki pa razmeroma neučinkoviti. Slovenija bistveno zaostaja na tem področju 
za razmerami v razvitejših državah. Zato naj zakon posebej zadolži strokovno zbornico k 
spoštovanju etičnega kodeksa in po potrebi tudi predvidi ustrezne oblike učinkovitega nadzora;

•  določi izhodišča za oblikovanje ali preverjanje minimalnih stroškov za izdelavo projektne 
dokumentacije, brez katerih ni možno zagotavljati potrebne kakovosti projektnih rešitev. 

  Glede na obstoječe stanje tudi ni možno zagotavljati ustreznih izhodiščnih pogojev pri 
razpisovanju natečajev in naročanju projektov. Zaradi pomanjkanja tovrstnih izhodišč in pogosto 
pretiranega zniževanja cene projektiranja prihaja do slabe in pomanjkljive obdelave projektne 
dokumentacije.

3.
Prilagoditi dokumentacijo, postopke in strokovno službo za izdajo 
gradbenega dovoljenja; 
Dokumentacijo in postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte je potrebno 
racionalizirati na osnovi tistih elementov projekta, ki so pomembni z aspekta javnega interesa 
pri umeščanju in oblikovanju objektov kot tudi določil o vzdrževanju ali možnostih naknadnega 
razvoja. To pa je predvsem arhitekturno-urbanistična rešitev in vzpostavitev bolj učinkovite 
strokovne službe za izdajo dovoljenj.

Zato je potrebno Zakon o graditvi objektov prilagoditi tako, da bo predpisana vsebina projektne 
dokumentacije za pridobitev dovoljenja (PGD) omejena predvsem na navedene elemente 
arhitekturno-urbanistične rešitve objekta - razumljivo ob ustreznem prikazu značilnih tehničnih 
rešitev. Nadaljnja podrobnejša obdelava projekta za izvedbo (PZI) pa ni več predmet dovoljevanja, 
temveč projektantske odgovornosti.

Predlagane rešitve:
•  Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) se obravnava kot razširjeno lokacijsko 

dokumentacijo (LD), ki vsebuje: podrobni načrt lokacije oz. umestitve objekta z značilno 
zunanjo ureditvijo, načrt objekta z rezi in fasadami, barvne rešitve ter vse bistvene tehnične 
rešitve in podatke. Zaradi potrebe po ustreznem usklajevanju na nivoju strokovnih služb 
oz. upravnih organov se projekt deli na: a) projekt za predhodno soglasje in b) projekt za 
gradbeno dovoljenje (PGD).

•  Vsebina projekta (PGD) se dopolni s Pravilnikom o vzdrževanju objektov in možnostih 
naknadnega razvoja, ki določa osnovne pogoje in obvezno sodelovanje arhitekta ter 
spoštovanje avtorskih pravic. Lastniki in upravniki objektov so dolžni pravilnik obvezno 
upoštevati, inšpekcijski organi pa po potrebi tudi ukrepati. Odsotnost zakonskih določil o 
vzdrževanju objektov in možnostih naknadnega razvoja naselja je vzrok za stihijsko dograjevanje 
in neustrezno pleskanje fasad ter posledično za razvrednotenje kakovosti naselja.                                         

•  Na osnovi projekta PGD praviloma še ni možno graditi brez dokumentacije za izvedbo 
(PZI). Zato mora zakon jasno določati, da je projektant projekta PGD tudi nosilec projekta za 
izvajanje (PZI) oz. da z njim soglaša pri končnem preverjanju skladnosti zgrajenega objekta z 
dovoljenjem za graditev (PGD).

•  Vzpostaviti je potrebno vlogo področnega arhitekta-urbanista ali strokovne službe, 
zadolžene za strokovno "servisiranje" projektantov pri pripravi dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja oz. za tolmačenje urbanističnih aktov ali svetovanje.                                                                                       
Področni arhitekt-urbanist mora imeti tudi ustrezno vlogo pri nadzoru kakovosti določenega 
območja. Imeti mora ustrezne projektantske izkušnje in mora biti zavezan nadzoru strokovne 
zbornice.

5.
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•  Delovanje inšpekcijskih služb je potrebno urediti tako, da bosta obe inšpekciji, gradbena 

in stanovanjska, dolžni upoštevati pravilnik o dovoljenih posegih na objektih in se ustrezno 
odzivati na opozorila stanovalcev in projektanta avtorja.

Tako zastavljena zakonodaja, ki je tipična v razvitejših državah, omogoča, da investitor lahko v 
relativno kratkem času pridobi dovoljenje za graditev, kar je izhodišče za detajlnejše odločitve o 
programu in za pridobivanje investicijskih kreditov; hkrati pa je projektantom zagotovljena tudi 
možnost za postopno in kakovostno obdelavo projekta za realizacijo. Poleg tega pa uvaja tudi 
pravila, ki naj preprečujejo naknadni stihijski razvoj objektov in razvrednotenje kakovosti naselij.

4.
Opredeliti cilje arhitekturne politike Slovenije in s tem namenom:
•  pripraviti zakon o arhitekturi - kot izhodišče za zaščito javnega interesa na področju grajenega 

prostora in za izvajanje arhitekturne politike;

•  bistveno razširiti kakovostno natečajno prakso za pridobivanje arhitekturno-urbanističnih 
rešitev.

  Z namenom, da se poveča kakovost naselij, je potrebno pridobivanje arhitekturno-urbanističnih 
rešitev urejati predvsem na osnovi natečajne ali drugače preverjene kakovosti rešitev.                                           

  Obstoječi Pravilnik o natečajih je potrebno dopolniti tako, da bo vseboval vse aktualne načine 
pridobivanja rešitev (tudi "variantnih urbanističnih rešitev") na ustrezen transparenten način, 
kar sedaj večinoma ni urejeno in se pogosto izrablja v škodo kakovosti rešitev. Naročila za 
številne pozidave naselij se oddajajo brez ustreznih postopkov preverjanja kakovosti, kar 
se praviloma odraža v strokovno slabih rešitvah. V interesu javnosti je, da se oddaja del za 
tovrstne projekte rešuje na osnovi natečajnega ali ustreznega transparentnega preverjanja 
kakovosti rešitev. Ocenjevalne komisije morajo biti sestavljene iz strokovno preverjenih članov 
z ustreznimi referencami.  

5.
Uskladiti Nacionalni program stanovanjske gradnje RS z razvojnimi 
cilji arhitekturne politike Slovenije in s tem namenom:
•  ustanoviti ustrezno strokovno telo z nalogo, da pripravi analizo stanja in aktualnih potreb - 

zlasti na področju smotrne, zgoščene družinske gradnje;                                                       

•  pripraviti Nacionalni program razvoja stanovanjske gradnje;

•  pripraviti večletni program razvojnih natečajev za tipologijo objektov oz. naselij v različnih 
okoljih. 

6.
Osveščati širšo javnost za kakovost bivalnega okolja z regijskim 
delovanjem Hiše arhitekture v povezavi s strokovno zbornico in 
regijskimi centri ter zagotoviti namenska sredstva za izvajanje 
določenih programov.
Osnovni namen Hiše arhitekture je, da razvija dejavnost v povezavi z regijskimi centri pri obravnavi 
aktualnih projektov grajenega okolja itd.
Delovanje Hiš arhitekture se deloma sofinancira na osnovi letnega programa in razpisov iz 
namenskih sredstev države, kakor tudi na osnovi konkretnih dogovorov z mestnimi upravami 
in drugimi organizacijami. 
Zanimiv je francoski način zbiranja namenskih sredstev na osnovi ustreznega % od izdanih 
dovoljenj za gradnjo.    

V zaključku lahko povzamemo, da Slovenija, ki je v opredeljevanju javnega interesa na področju 
grajenega okolja še vedno v tranzicijskem obdobju, potrebuje nacionalni program razvoja 
stanovanjske gradnje in zakon o arhitekturi, kar je temeljni pogoj za kakovostni razvoj in za višjo 
kulturo slovenskega prostora.

Zavedati pa se je potrebno, da je uveljavitev navedenih ciljev dolgotrajni proces, za katerega so 
zadolženi tako strokovna zbornica kot pristojna ministrstva. 

ZAKLJUČEK: POTREBUJEMO NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA STANOVANJSKE GRADNJE IN ZAKON O ARHITEKTURI



1.0
Skupina arhitektov - Team X in G. Candilis
Predstavitev projektov v izbranih knjigah in na razstavah
Informativni članki v časopisju - naselje Koseze
O sporu z IBT glede avtorstva v Kosezah
Informativni članki v časopisju - Naselje IBT in kare Komenskega Lj.
Strokovni članki

2.0
Razvojno raziskovalne naloge
O mojem pedagoškem delu 1983-1996
Problematika poklica arhitekt in študijskega programa

3.0
O delu skupine za stanovanjsko arhitekturo in razvoj
Publikacija DAL: O tipologiji, raziskovanju in problemih načrtovanja

4.0
Aktivnosti za spremembo zakonodaje po letu 1990
Ustanavljanje IZS - sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih 
arhitektov, 1997
Delovanje V IZS: Pobuda za razvojno-natečajni program stanovanjske gradnje
Delovanje v IZS: za ustanovitev samostojne zbornice
Ustanavljanje in delovanje ZAPS
ZAPS - Pobuda za razvojno-natečajni program stanovanjske gradnje, 2005
ZAPS - za spremembo zakonodaje in arhitekturno politiko
ZAPS - bilten zbornice
EU forum - arhitekturna politika in pobude ZAPS
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levo:
TEAM X, skupina arhitektov, ki je v 50-ih in 60-ih letih preteklega 
stoletja pomembno vplivala na arhitekturno urbanistično oblikovanje 
grajenega prostora: P. + A. Smithson, Bakema, Candilis, de Carlo, 
Erskine, van Eyck, Guedes, R. + R. Pietila, Richards, Schiedhelm, 
Wewerka. 

desno:
GEORGES CANDILIS in njegova izjava o delu V. Pusta v njegovem 
ateljeju.
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Pojasnila v zvezi s prilogami:

1.
O SPORU Z IBT - izdelovalcem izvedbene dokumentacije 
objektov v Kosezah glede avtorstva projektov
Ko je v letu 1979 prišlo do objave projekta Koseze (od 
natečajne rešitve do realizacije I. faze) v reviji SINTEZA, 
je uprava IBT naslovila uredniku revije dopis, v katerem je 
nasprotovala objavi o mojem avtorstvu. 
Direktor Projektive, pravnik, je sporočil, da navedeni avtor ni 
sodeloval pri izdelavi projektov in da bodo, v skladu z "našo 
pozitivno zakonodajo", zahtevali objavo teksta, ki ga bodo 
dostavili naknadno.

Urednik Stane Bernik je v odgovoru sporočil, da preden 
karkoli stori v zvezi z dopisom, želi, da IBT poda pojasnila na 
vse točke v prilogi, ki jih navaja arh. V. Pust, avtor arhitekture 
"Koseške terase" (s kompletno dokumentacijo) - sicer pa, da 
je zanj "kot umetnostnega zgodovinarja in likovnega kritika 
zadeva več kot na dlani".    
IBT na dopis SINTEZE ni odgovoril.

2.
O DOPISU IBT na UO PREŠERNOVEGA SKLADA v zvezi z 
mojo kandidaturo za nagrado
V letu 1989 sem bil seznanjen, da je Uprava IBT že leta 1983, 
ko sem bil med kandidati za nagrado Prešernovega sklada 
za področje stanovanjske gradnje (čeprav za drug projekt), 
naslovila dopis oz. mnenje na Upravni odbor sklada, v 
katerem je ugovarjala moji kandidaturi zaradi spora v zvezi z 
avtorstvom objektov v Kosezah. V dopisu je navedla, da sem 
sicer avtor zazidalnega projekta - ne pa terasastih objektov.

Ker je bilo možno, da je IBT naslovil podobne dopise na UO 
Prešernovega sklada tudi kasneje, v letu 1988 in 1989, ko 
sem bil ponovno med predlaganimi kandidati za nagrado, 
sem posredoval na UO sklada svoje pojasnilo v zvezi s tem 
dopisom. 

Toliko v informacijo o tedanjih razmerah v zvezi z avtorstvom 
in o "naši pozitivni zakonodaji", ki je ločevala načrtovanje ali 
oblikovanje na urbanistični in gradbeni oz. projektantski del, 
pa tudi o stanju na področju spoštovanja etičnega kodeksa 
med arhitekti. 

3.
O VABILU prof. U. KULTERMANNA (USA) v zvezi s pripravo 
njegove knjige 
Po objavi projekta Koseze v SINTEZI me je urednik revije 
Stane Bernik seznanil, da se je na obisku v uredništvu prof. 
Udo Kultermann iz Washington University zanimal za moje 
projekte v zvezi s knjigo, ki jo pripravlja o arhitekturi.
V dopisu, ki sem ga prejel nato, me je povabil, da mu 
posredujem projekte. 
Na pismo žal (zaradi različnih okoliščin) nisem odgovoril in 
projekt Koseze ni bil vključen v njegovo knjigo.
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POJASNILA O MOJEM PEDAGOŠKEM 
DELU IN PROBLEMATIKI ŠTUDIJSKEGA 
PROGRAMA, 1983-1996

Leta 1980 sem dal vlogo za pridobitev naziva "univerzitetni učitelj 
za področje projektiranja stanovanjskih zgradb". V izdelavo sem 
dobil teoretsko raziskovalno nalogo: Stanovanjska ulica – vloga 
in oblika ulice v razvoju naselij.  Prof. Mihevc, ki je bil tedaj nosilec 
predmetov Stanovanjske zgradbe I in II, pri katerem sem tudi 
diplomiral, mi je svetoval, naj delo čimprej opravim, ker namerava 
kmalu v pokoj. Dal mi je vedeti, da po njegovem odhodu lahko 
pričakujem mesto za enega od njegovih predmetov, zato mi je 
svetoval, da po potrditvi naziva oz. habilitaciji dam tudi vlogo za 
izdelavo doktorata.                                                                     
Toda zgodilo se je, da sem z izdelavo naloge zamujal in da je prof. 
Mihevc odšel v pokoj, še preden sem lahko opravil s postopki. 
Kasneje pa sem se tudi nepričakovano zameril profesorju (prof. 
Jožetu Koželju), ki je imel po odhodu prof. Mihevca odločujočo 
kadrovsko vlogo na fakulteti, in sicer iz naslednjega vzroka: bil sem 
prisoten na nekem širšem sestanku Društva arhitektov Ljubljana, 
na katerem so nekateri kritično obravnavali njegovo delo. Ko je 
iz zapisnika ugotovil, da sem bil prisoten tudi jaz in da ga nisem 
branil, mi je dal vedeti, da zato nimam možnosti na razpisu za 
predvideni predmet. Kadrovska politika na področju stanovanjskih 
zgradb je bila nato vodena tako, da dejansko nisem imel možnosti 
računati na redni predmet – tudi po zaključku doktorata.
Zato sem podal predlog za izbirni predmet "Načrtovanje tipologije 
bivanja", ki sem ga vodil od 1983−1984 dalje. Žal je imel izbirni 
predmet zelo omejene možnosti dela s študenti. Rečeno mi 
je bilo, da je predmet omejen le na predavanja in da vaje niso 
možne, čeprav je bil med študenti precejšen interes za predmet z 
vajami. Ker pa se načrtovanja pač ne da podajati brez praktičnega 
dela, sem kljub temu uvedel vaje (oz. konceptualno reševanje) 
in ob koncu vsakega semestra smo, kljub omejevanju možnosti, 
organizirali pregledne razstave del (enkrat tudi v galeriji Emonska 
vrata, ki je bila opažena v dnevnem časopisju). Moram reči, da je 
bil za predmet precejšen interes. 

Dodatni problemi pa so se pojavili, ko sem se v letu 1984 vključil 
v širšo obravnavo aktualne problematike študijskega programa 
fakultete. 
S strani Splošnega združenja za gradbeništvo in IGM Slovenije sem 
bil vabljen, da podam recenzijo gradiva v zvezi s prenavljanjem 
Visokošolskega programa na FAGG – ARHITEKTURA. Splošno 
združenje za gradbeništvo in IGM je bilo namreč po tedanji 
zakonodaji tudi kompetentno za usklajevanje študijskega programa 
za arhitekte.
Študijski program, ki ga je predlagalo združenje, je uvajal različne 
vrste profilov oz. diplom za arhitekte na nižji in višji stopnji: 
arhitekte za visoke gradnje, arhitekte za operativo in tehnologijo, 
arhitekte za prostorsko in urbanistično načrtovanje itd. 
V recenziji sem nasprotoval taki delitvi poklica arhitekt in zastopal 
stališče, da je za naziv "arhitekt" potrebna enotna izobrazba II. 
stopnje in da je vsaka ločitev do te stopnje strokovno nepravilna. 
To stališče je nato potrdila tudi Zveza društev arhitektov Slovenije 
(ZDAS) in predlagana delitev poklica arhitekt s strani gradbeništva 
nato ni bila sprejeta.

V nadaljevanju recenzije pa sem podal tudi kritične pripombe na 
podrobnejši študijski program, ki ga je pripravila fakulteta, tako 
s stališča poznavalca problematike na nivoju "uporabnikov" (v 
okviru IMOS-a) kot tudi soudeleženec v izobraževalnem programu 
fakultete od 1983−1984 dalje. 
Izpostavil sem mnenje, da tedanji profil arhitektov po večini ne 
dosega ustreznega nivoja kompleksnega znanja za načrtovanje 
novejših oblik tipologije stanovanjske gradnje. Podal sem mnenje, 
da na osnovi študijskega programa študenti ne pridobijo dovolj 
znanja za obvladovanje stične problematike arhitekturno-
urbanističnega načrtovanja stanovanjske gradnje oz. tipologije 
objektov. 
Zato sem predlagal, da se izbirni predmet "Načrtovanje tipologije 
bivanja", ki sem ga izvajal in naj bi imel zgolj informativni 
značaj, preoblikuje v predmet, ki ima možnost tudi praktičnega, 
seminarskega dela, tega je namreč študijski program onemogočal. 
Predlog sem posredoval tudi na Fakulteto za arhitekturo, kjer pa 
je naletel na kritični odziv in ni bil upoštevan.

Po zaključku doktorata v letu 1988, ko sem ponovno zaprosil 
za habilitacijo in za napredovanje v naziv "izredni profesor" za 
področje stanovanjskih zgradb, pa sem se soočil z nasprotovanjem 
nosilca rednega predmeta Stanovanjske gradnje II (prof. S. Kristla), 
ki je že sicer nasprotoval mojemu izbirnemu predmetu iz razloga, 
da gre za podvajanje z rednim predmetom na tem področju.

Čeprav v postopku za pridobitev naziva nihče od 4-članske 
strokovne komisije za izdelavo poročila ni izpodbijal moje 
pedagoške, znanstvene in strokovne usposobljenosti za naziv 
univerzitetnega učitelja, pa poročila ni podpisal prof. Kristl z 
razlogom, da obstoja dvom v zvezi z avtorstvom na projektu 
Koseze in posledično dvom o moji moralno etični ustreznosti. Pri 
tem je za diskvalifikacijo moje vloge uporabil izjavo arh. Tomaža 
Štruklja, odgovornega projektanta izvedbenih projektov IBT, "da 
je avtor idejnega projekta in glavni projektant terasastih objektov". 
Stališču prof. Kristla se je pridružil tudi prof. F. Rihtar. Kljub mojim 
pojasnilom in obsežni argumentaciji navedena člana komisije 
poročila nista podpisala, kar je bil vzrok za zavrnitev moje vloge 
za napredovanje v nazivu. 

Potem sem nadaljeval s podajanjem izbirnega predmeta – s 
spremenjenim naslovom "Alternativni modeli bivalnega okolja". 
Vendar sem se soočal z omejevanjem prostorskih možnosti 
za izvajanje predmeta oz. dela s študenti, kakor tudi z vse 
bolj neugodnim časovnim razporedom predmeta za študente, 
očitno z namenom, da se omeji interes za predmet. V navedenih 
pogojih sem v letu 1996 prekinil pedagoško delo ter nadaljeval z 
raziskovalnim delom.
Iz navedenih izkušenj je razvidno, kako omejena je bila tedaj 
kadrovska politika fakultete na tem področju, ki ni dopuščala 
odprtosti in drugačnega pedagoškega pristopa, ter s kakšnimi 
razlogi so nastopali nekateri profesorji v zaščito svojih interesov. 
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Ustanovni zbor ZAPS v Cankarjevem domu leta 2003, predsedujoči Viktor Pust
2.
Glasovanje za ustanovitev zbornice ZAPS
3. - 6. 
Prostori zbornice in Hiše arhitekture na Vegovi 8
7. - 8. 
I. Kongres ZAPS v Cankarjevem domu leta 2005.
Marie Helene Lucas, predsednica Architects Council of Europe (ACE) in
Jean Francois Sussini, predsednik francoskih arhitektov (CNOA)
9. 
Otvoritev galerije Hiše arhitekture
10.
Minister dr. Janez Podobnik na kongresu napove pripravo zakona o arhitekturi
11.
Viktor Pust, Marie Helene Lucas, dr. Damjan Prelovšek (MK), dr. Janez Podobnik (MOP) 
in Jean Francois Sussini
12.
Otvoritev razstave članov zbornice v Hiši arhitekture, 2006
13.
Sprejem predsednika UIA (Mednarodne oz. svetovne zveze arhitektov) 
na obisku v Sloveniji in delegacije ZAPS pri predsedniku države, 2008: 
Matjaž Bertoncelj, Viktor Pust, predsednik UIA Gaetan Siew, predsednik dr. Danilo Turk 
in mag. Tomaž Kancler
14. 
Člani Upravnega Odbora ZAPS (2006-2008): Viktor Pust, Andrej Černigoj, Boris 
Zuliani, Tomaž Kancler in član UO ACE, Vlado Krajcar
15. 
Sprejem delegacije arhitektov EU v Hiši arhitekture - ob zasedanju Evropskega foruma 
arhitekturnih politik (EFAP) v Ljubljani, 2008 
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Arhitekt 
VIKTOR PUST

1937, rojen v Ljubljani
1956, po gimnaziji vpisal študij arhitekture na Univerzi v Ljubljani
1962, strokovno izpopolnjevanje v Parizu
1963, diploma v Ljubljani pri prof. Edu Mihevcu
1964-1965, nadaljeval študij arhitekture v Parizu na Ecole Nationale des Beaux Arts v ateljeju prof.
Candilis – Josic. V letu 1965 tudi zaposlen v biroju Candilis, Josic, Woods. Nato deloval na različnih 
projektih v Parizu do leta 1968.

1968, vabljen v Ljubljano za udeležbo na natečaju za soseski Koseze in Draveljska Gmajna. Po prejemu 
1. nagrade sledi naročilo za realizacijo območja blokovne gradnje v Kosezah v okviru biroja Progres in 
razvoj projekta glede na spreminjajoče se potrebe.
1970, prenos natečajnega projekta v okvir biroja IBT, kjer je deloval do konca 1971, ko je zaradi spora v 
zvezi s projektiranjem zapustil IBT. 
Nato deloval v obdobjih: 1972-1975 kot samostojni arhitekt, 1976-1984 v okviru biroja SGP Gorica kot vodja 
enote Ljubljana, 1985-1990 v GPG kot vodja projektno razvojne enote in od 1990 dalje kot samostojni 
arhitekt (z umetniškim statusom).
1979, v okviru Društva arhitektov Ljubljana (DAL) ustanovil Delovno skupino za problematiko stanovanjske 
gradnje in razvoja, ki je v obdobju večletnega delovanja zastopala interese vseh društev arhitektov in 
urbanistov Slovenije ter izvedla nekatere pomembne projekte – zlasti na področju organiziranja projektno 
razvojnih natečajev za tipologijo stanovanjske gradnje. 

1981, na Univerzi v Ljubljani izvoljen v naziv docent za področje "stanovanjske gradnje"
1988, opravil doktorat iz teme: Modeli stanovanjske gradnje in zazidave
1982–2000, honorarni predavatelj izbirnega predmeta iz področja tipologije stanovanjske gradnje in 
bivalnega okolja ter nosilec razvojno raziskovalnih projektov
1994-1998, član Programskega odbora za Ciljni raziskovalni program CRP - Stanovanje v okviru Ministrstva 
za znanost in tehnologijo ter Ministrstva za okolje in prostor
1997, nosilec priprav v okviru Zveze društev arhitektov Slovenije (ZDAS) in Zveze urbanistov Slovenije 
za ustanovitev samostojne zbornične Sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov na osnovi 
zakona ZGO in predvidene ustanovitve Inženirske zbornice Slovenije (IZS) 
1997, izvoljen kot ustanovni predsednik Sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov v okviru IZS 
Od ustanovitve sekcije vodil prizadevanja za pripravo spremembe zakona, ki je v letu 2004 omogočil 
ustanovitev samostojne Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).

2004, izvoljen kot ustanovni predsednik zbornice (ZAPS)
V tem okviru vodil vzpostavitev prostorskih in drugih pogojev za delovanje zbornice in Hiše arhitekture 
na Vegovi v Ljubljani do leta 2009.
Od leta 2000 do 2009 zastopal Sekcijo IZS in kasneje Zbornico (ZAPS) v mednarodni organizaciji 
Architect's Council of Europe (ACE) v Bruslju, ki se prizadeva za usklajevanje pogojev delovanja arhitektov 
v državah Evropske unije.

Pomembnejši projekti – realizacije
-  Soseska Koseze, Ljubljana, terasasti objekti, natečajni projekt, 1. nagrada, 1968, realizacija 1973-1977, 

1.550 stanovanj
- Naselje družinskih hiš v Sneberjah, Ljubljana, 1970-1973, 80 hiš
- Naselje vrstnih hiš v Trzinu, 1973-1975, 174 hiš   
- Naselje vrstnih whiš v Mostah, Ljubljana, 1972-1975, 94 hiš
- Naselje nadomestne gradnje, Zg. Kašelj, Ljubljana, 1977-1978, 96 stanovanj 
- Naselje nadomestne gradnje v Črnučah, Ljubljana, 1977-1979, 76 stanovanj
- Skupina vrstnih hiš v Zalogu, Ljubljana, 1979-1982, 18 hiš
- Skupina vrstnih hiš z notranjim atrijem v Trzinu, 1979-1983, 14 hiš
-  Naselje atrijskih hiš v Črnučah, Ljubljana, natečajni projekt za tipologijo objektov, 1. nagrada (deljena), 

1981, realizacija 1986, 52 hiš
- Skupina hiš v Črnučah ob potoku, Ljubljana, 1988-2002, 14 hiš (z arh. Žarn)

Razvojno raziskovalni projekti v okviru Fakultete za arhitekturo 
- Stanovanjska ulica - vloga in oblika ulice v razvoju naselij, 1981
-  Stanovanjska gradnja - problematika uporabnosti gradbenih sistemov in elementov glede na razvoj 

tipologije, IMOS, 1984
-  Humanizacija tipologije stanovanjske gradnje glede na potrebe družine in ekonomske možnosti, 1985
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-  Modeli stanovanjske gradnje in zazidave z ozirom na spreminjajoče potrebe (doktorska disertacija), 
1983-1988

-  Osnove za načrtovanje ekonomične primestne blokovne gradnje in model za sosesko VS 1/5 ILOVICA – del
-  Nove oblike primestne stanovanjske gradnje in zazidave za območja: Sneberje 2. faza, širitev naselja 

Sibirija in Črnuče ob potoku, 1989-1990
- Nacionalni stanovanjski program (NSP) – urbanistično arhitekturni sklop, 1991-1992
-  Izhodišča za raznolikost stanovanjske gradnje in smernice za načrtovanje – glede na razvojne spremembe 

v kvaliteti bivalnega okolja, 1996-2000

Izbrani članki v strokovnih publikacijah 
-  Tipologija bivanja – osnovne vrednote in oblikovanje humanosti. Publikacija: Aktualni problemi razvoja 

stanovanjske gradnje v Sloveniji - v okviru AB, marec 1984
- Aktualni problemi tipologije stanovanjske gradnje. Ista publikacija AB, 1984 
-  Problemi načrtovanja stanovanjske gradnje in vloga Društva arhitektov pri razreševanju. LIST, 04, nov. 1989
-  Nova stanovanjska zakonodaja – za kakovosten nacionalni program stanovanjske gradnje. Urbani izziv, 

15/1991
-  Stanje in perspektive na področju stanovanjske arhitekture in urbanizma. Zbornik referatov Posveta Država 

- državljani - stanovanja, Stanovanjski sklad RS in Ministrstvo za okolje in prostor, Portorož, nov. 1994
-  Družinska gradnja v kontekstu širšega razvoja kvalitete bivalnega okolja in spremljajoče zakonodaje. 

LIST, 17, 1996 – Enodružinska hiša v Sloveniji 1945-1995
- Stanovanjska gradnja v Sloveniji: Priložnost za premik v kakovosti. Urbani izziv, št. 2, 2000
-  Razmere na področju načrtovanja arhitekture in prostora v Evropski uniji in prilagajanje v Sloveniji. Zbornik 

referatov simpozija "Družba - prostor - graditev", ob vstopu Slovenije v EU. IZS in ZAPS, Ljubljana, maj 
2004

-  Kompleksnost problematike kakovosti in identitete stanovanjske gradnje in pobuda za razvojno natečajni 
program – kot sestavni del Nacionalnega programa stanovanjske gradnje. Zbornik referatov simpozija 
Družba, prostor, graditev: Kako do kakovostnih stanovanj? IZS in ZAPS, Kranjska Gora, junij 2005

-  Izhodišča za spremembo zakonodaje in za arhitekturno politiko Slovenije, Arhitekt (ZAPS), št. 1. 2006
-  Predlog za dopolnitev analize stanja in ukrepi za realizacijo ciljev arhitekturne politike: Arhitekt št. 3, 2008 
- O francoskih Zbornicah in Hišah arhitekture, Arhitekt št. 3, 2008

Uredniško delo
Arhitekt, bilten Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, 2005-2008 
(skupaj z arh. Andrejem Černigojem)

Važnejši bibliografski podatki in objave o realiziranih projektih
Zoran Manević: Jugoslovenska arhitektura osme decenije. Selekcija projektov na razstavi IT Galerije, 
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V kakovosti stanovanjske gradnje, ki predstavlja večino grajenega okolja in karakteristično 

zaznamuje identiteto slovenskega prostora, se odraža, kakšna je razvitost države ali kakšna je 

kultura naroda.

V kakovosti naselij, v tipologiji objektov, v izvajanju nacionalne politike in zakonodaje na področju  

načrtovanja in graditve, v pogojih vzdrževanja ali naknadnega spreminjanja objektov in v tem 

okviru vloge arhitekturne stroke se odraža torej vsa razvitost ali nerazvitost določene države in 

učinkovitost pravnega reda, ki naj skrbi za kakovostno okolje.

Glede na postopne spremembe v načinu življenja je tipologija objektov oz. naselij  v razvitejših 

državah predmet stalnega razvoja - glede na tehnološki razvoj, ekonomske možnosti prebivalstva 

in družbene vrednote. V tem okviru je tudi vloga arhitekturne stroke pri načrtovanju ustrezno 

zakonsko opredeljena z namenom zaščite javnega interesa na področju kakovosti oblikovanja.  

Avtor v knjigi prikazuje - na osnovi svojega dela in dolgoletnih izkušenj v načrtovanju stanovanjske 

gradnje, razvojno raziskovalnem delu v okviru Fakultete za arhitekturo, vodenja Skupine za 

problematiko in razvoj stanovanjske gradnje v okviru Društva arhitektov in vodenja Zbornice 

za arhitekturo in prostor Slovenije – širšo problematiko razvoja stanovanjske gradnje v Sloveniji.

Knjiga prikazuje, kako so nastajala naselja od zasnove do realizacije, kako se je spreminjala 

kakovost bivanja ter kakšne so bile razmere, ki so pogosto negativno vplivale na razvoj projekta. 

V tem okviru še posebej izpostavlja razvoj projekta terasastih objektov v Kosezah v Ljubljani.

Knjiga opisuje razmere na področju načrtovanja in vlogo arhitektov v preteklem družbenem 

sistemu, ko zaradi ideoloških razlogov arhitekturna stroka ni imela ustrezne vloge v načrtovanju, 

ter razmere po osamosvojitvi in danes po vstopu Slovenije v EU. 

Pojasnjuje, zakaj te razmere kljub določenemu razvoju še vedno niso primerljive z razmerami 

v razvitejših državah. Zakaj vloga arhitektov, ki je v razvitejših državah zakonsko opredeljena 

na osnovi javnega interesa pri arhitekturno urbanističnem načrtovanju, v Sloveniji še vedno ni 

ustrezno rešena. Kje so vzroki in katere so aktualne naloge stroke in države. 

Avtor nakazuje potrebne spremembe na področju načrtovanja, razvoja novih oblik bivalnega 

okolja iz okvira primarnih in sekundarnih oblik bivanja, na področju zakonodaje o graditvi in 

stanovanjski gradnji.

V tem okviru knjiga posebej izpostavlja potrebo po nacionalnemu programu razvoja stanovanjske 

gradnje in potrebo po zakonu, ki bo opredelil javni interes na področju arhitekturno urbanističnega 

načrtovanja.


