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1. IZHODIŠČA

Izbrano lokacijo za gradnjo objekta z varovanimi stanovanji
odlikuje kvalitetna lokacija v neposredni bližini načrtovanega
doma starejših občanov Olmo. Lokacija se nahaja na zahod-
nem robu naselja Olmo. Iz mesta načrtovane gradnje se v vse
strani odpirajo pogledi na okoliška gričevja in vzdolž doline. 

Kot izhodišča pri načrtovanju objekta smo postavili 
.

Starostniki so še posebej navezani na zemljo in zato je za
mnoge selitev v večstanovanjski objekt še toliko večja spre-
memba.  Predlagana ureditev stanovanj zato predvideva v
vseh nadstropjih ureditev večjih zunanjih prostorov z velikim
elementom »dvignjene gredice« ki bo nudila možnost individu-
alne intenzivne zasaditve na balkonu. Poleg izrazitega dviga
standarda zunanjih prostorov, ki ga omogoča intenzivna zaze-
lenitev, predstavlja dvignjena gredica tudi element ter-
apevtskega vrta, ki je pomemben pri ohranjanju stika starost-
nikov z naravo ter obenem delovna terapija.

Zasnova objekta omogoča odpiranje objekta v vse smeri. Kljub
poudarjeno podolgovati obliki samo dvostranska ureditev
stanovanj ne bi bila najbolj ugodna, saj se kvalitetni pogledi
odpirajo v vse smeri, prav tako pa so pri taki zasnovi notranji
hodniki v posamezni etaži najmanjši..

Široke konzole plošče v vsaki etaži omogočajo ureditev velikih
zunanjih površin vseh stanovanj in delujejo hkrati kot brisolej
za spodnjeležečo etažo. V primorskem podnebju je to izjemno
pomemben element, ki preprečuje močne neposredne osvetl-
itve osnovnega volumna objekta in s tem bistveno znižuje nje-
govo pregrevanje v poletnem času. V zimskem času pa nižji
vpadni kot sonca omogoča pasivno ogrevanje objekta.

EDOUARD FRANÇOIS - STANOVANJSKI BLOK, PARIS GLOBOKI BALKONI - VISEčI VRTOVI, KOPER

VRTNARJENJE KOT TERAPIJA ZA STAROSTNIKE - GREDICA JE DVIGNJENA ZA LAžJI DOSTOPBABILONSKI VISEčI VRTOVI - ENO IZMED SEDMIH čUDES STAREGA VEKA
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2. ZASNOVA 

2.1 Situacija

Načrtovani objekt leži v neposredni bližini načrtovanega doma
starejših občanov. Vzhodno od objekta je naselje pritličnih atri-
jskih hiš, južno in jugozahodno od objekta je novo stanovan-
jsko naselje Olmo, zahodno od objekta je otroško igrišče. Iz
zahodne smeri je urejen tudi vhod v objekt. Na severni strani
je načrtovan novi dom starejših občanov. Dostop do garaže
objekta je urejen iz južne strani.

2.2 Funkcionalna zasnova

V pritličju se nahajajo vhod, recepcija in skupni prostori ter
šest stanovanj. Glavni vhod je skladno z razpisnimi pogoji ure-
jen iz zahodne strani. Skupni prostori so urejeni v prostorih, ki
so enaki stanovanju nad njimi in bi se v prihodnosti lahko
enostavno predelali v stanovanje. Skupni prostori imajo čajno
kuhinjo, skupne sanitarije urejene tudi za invalide ter večna-
menski prostor (učilnica, gledanje filmov, predavanja...)

Prostor pred vhodom je pokrit z nadstreškom pod katerim je
prostor za parkiranje reševalnega avtomobila. 

Vertikalne komunikacije so urejene na vzhodni strani v sredini
objekta. Dvigalo s stopniščem, ki se vije okoli njega, predstavl-
ja poleg vertikalne komunikacije tudi kvaliteten prostor ob
zastekljeni fasadi stopnišča, preko katere se odpirajo pogledi v
zunanjost. Predvsem pa naravna svetloba na ta način prodira
globoko v tloris in osvetljuje hodnike in prostor pred dvigalom.
V vsaki etaži je omogočen dostop do manjšega skupnega
zunanjega prostora na terasi, ki je namenjen druženju
stanovalcev posameznega nadstropja. Iz zunanjega skupnega
prostora je možen direkten dostop do posameznih visečih
vrtov. 

Stopnice so dvoramne, z nižjimi višinami posameznih stopnic
(15 cm), kot je zahtevano v projektni nalogi. Take stopnice so
za starejše uporabnike precej prijetnejše za uporabo.

V kletni etaži so garaža, shrambe posameznih stanovanjskih
enot, kolesarnica, prostor za čistila, pralnica s sušilnico in
tehnični prostor v katerem je centralni hranilnik toplote. 

POGLED IZ PTIČJE PERSPEKTIVE NA OBJEKT - MAKETA SITUACIJE
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2.3 Zasnova in tipi stanovanj

Načrtovanih 30 stanovanjskih enot je razdeljenih v pritličje in 3
nadstropja. V vsakem od nadstropij sta po dve garsonjeri, štiri
enosobna in dve dvosobni stanovanji. V objektu je dosežena
želena struktura stanovanj, tako po številu kot po površinah. 

Vsa stanovanja so organizirana tako, da je ob osrednjem hod-
niku urejen enak servisni element – veža s kopalnico. V osred-
njih stanovanjih je iz veže urejen prehod tudi v kuhinjo, ki prav
tako leži v tem servisnem pasu, v vogalnih stanovanjih pa leži
kuhinja ob fasadi in je tako dobro osvetljena z naravno svet-
lobo. Taka zasnova poleg enostavne izvedbe zaradi ponavljan-
ja elementov omogoča tudi racionalno ureditev inštalacijskih
jaškov.

Vsa stanovanja v objektu so si po zasnovi sorodna, razlike
med posameznimi tipi pa smiselno ustrezajo razlikam v
velikosti posameznih enot. 

Najpomembnejši element vsakega stanovanja je velika zunan-
ja terasa – viseči vrt. Obod plošče, ki je pod različnimi koti
zamaknjen glede na osnovni volumen tvori različne zanimive
ambiente posameznih teras. Načelno je terasa ob elementu
visečega vrta ožja, na drugem delu pa širša ter tako omogoča
tam postavitev zunanje sedežne garniture oz. jedilnice na
prostem.

2.4 Gradbene konstrukcije

Objekt je zasnovan kot stenska gradnja z nosilnimi AB stenami
d. 20 cm in nenosilnimi predelnimi stenami d 10 cm.
Horizontalno konstrukcijo predstavljajo AB plošče. Ocenjena
debelina plošč je 20 cm. Plošče konzolno segajo preko obod-
nih sten in s tem tvorijo zunanje terase stanovanj. Toplotni
mostovi na prehodu plošč v zunanjost so preprečeni z vgra-
ditvijo termoizolacijskih armaturnih členov (npr. Schöck isoko-
rb). Tako ni potrebe po toplotni izolaciji balkonskih plošč, zato
je izhod iz stanovanja na balkon vedno brez višinske razlike v
tlaku.
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tip A GARSONJERA
A.01 vhodni predprostor 4,11 m2

A.02 kopalnica 5,08 m2

A.03 kuhinja 4,68 m2

A.04 dnevna soba z jedilnico 18,88 m2

A.05 balkon 18,92 m2

SKUPAJ (brez zunanjih površin) 32,75 m2

tip B 2 SOBNO STANOVANJE
B.01 vhodni predprostor 4,11 m2

B.02 kopalnica 5,08 m2

B.03 kuhinja z jedilnico 13,63 m2

B.04 dnevna soba 13,12 m2

B.05 spalnica 15,08 m2

B.06 balkon 40,65 m2

SKUPAJ (brez zunanjih površin) 51,02 m2

tip C 1 SOBNO STANOVANJE - 1 le•iš e
C.01 vhodni predprostor 4,11 m2

C.02 kopalnica 5,08 m2

C.03 kuhinja z jedilnico 13,92 m2

C.04 dnevna soba s spalno nišo 15,40 m2

C.05 balkon 39,99 m2

SKUPAJ (brez zunanjih površin) 38,51 m2

tip D 1 SOBNO STANOVANJE - 2 le•iš i
D.01 vhodni predprostor 4,11 m2

D.02 kopalnica 5,08 m2

D.03 kuhinja z jedilnico 11,48 m2

D.04 dnevna soba s spalno nišo 17,28 m2

D.05 balkon 20,30 m2

SKUPAJ (brez zunanjih površin) 37,95 m2
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POSAMEZNI TIPI STANOVANJ Z OPISI IN
KVADRATURO POSAMEZNIH PROSTOROV 
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2.5 Podoba / fasade

Podobo objekta zaznamujejo veliki elementi balkonske zaze-
lenitve – viseči vrtovi. Ker so rastline prijeten ambientalni ele-
ment na terasah stanovanj, dajejo ti elementi – viseči vrtovi -
tudi podobo celemu objektu. Podoba, ki jo prinašajo viseči
vrtovi predstavlja življenje, nenehno spreminjanje in cikličnost
procesov v naravi. Zamiki v geometriji plošč balkonov, ki izha-
jajo iz logike zasnove posameznih teras, delujejo zaradi zami-
ka geometrij med posameznimi etažami kot naključna igra
fasadnih elementov. Dolge konzole teras in viseči vrtovi so
toliko umaknjeni od objekta, da se osnovnega, pravilnega
volumna objekta niti ne zaznava.

Z zamikom geometrije med posameznimi etažami, so viseči
vrtovi večji del odkriti in tako dobijo več svetlobe ter so ob
padavinah naravno zaliti. Sicer je po vseh elementih zasaditve
napeljan centralni namakalni sistem, ki se lahko lokalno nar-
avna na želeno količino in ritem zalivanja.

Plošče balkonov in korita visečih vrtov so iz svetlega teraca
oz. bele barve. Fasada osnovnega volumna objekta s senčili
pa je temnejša in tako povsem v ozadju in neopazna.

Vsa okna stanovanj so zasenčena z lamelnimi žaluzijami, ki so
od oken umaknjene 20cm. Terase so dodatno zasenčene z
navijalnimi senčilnimi elementi pritrjenimi pod strop terase. Ta
senčila so trikotne oblike zaradi geometrije teras in sicer iz tka-
nine čajno bele barve, kar po materialu in obliki spominja na
jadra ter se smiselno vklaplja v svetlo podobo elementov
oboda stavbe.

3. INŠTALACIJE
Objekt se predvidoma ogreva na plin z individualnimi plinskimi
pečmi. Priprava sanitarne vode je centralna, možna je tudi
kombinacija s sprejemniki sončne energije. Prezračevanje,
koaksialni dimniki za plinske peči, vodne in kanalizacijske inš-
talacije so urejeni v inštalacijskih jaških. Jaška sta dva na
stanovanje. Prezračevanje prostorov je naravno razen kopal-
nic in kuhinj, ki imajo prisilno prezračevanje preko prezračeval-
nih jaškov. Ti se prav tako nahajajo v inštalacijskih jaških.
Morebitne klimatske naprave se uredi individualno kot "split"
sistemi od katerih zunanje enote se nahajajo na strehi objekta.
Razvod do zunanjih enot je smiselno vgraditi v inštal. jaške ob
izgradnji, namestitev posameznih notranjih in zunanjih hladil-
nih naprav pa je minimalen poseg, ki se lahko poljubno izvede
kadarkoli kasneje. 

POGLED NA ZAHODNO IN JUžNO FASADO - VISEčI VRTOVI TVORIJO KVALITETNE AMBIENTE

ZAHODNA IN JUžNA FASADA, VIDNA SO DODATNA SENčILA V OBLIKI TRIKOTNIH JADER, KI PREPREčUJEJO PREGREVANJE BALKONOV, NJIHOVA OBLIKA PA OMOGOčA KLJUBOVANJE PRI MOčNIH VETROVIH
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Na strehi objekta je možna postavitev fotovoltaičnih panelov in
sprejemnikov sončne energije, ki bi jih namestili v primeru, če
naročnik oceni, da gre za smiselno investicijo.

Do vseh balkonskih elementov zasaditve je napeljan
namakalni sistem, ki se lahko na vsaki terasi lokalno nastavi
na želeno količino in ritem zalivanja. Za zalivanje se uporablja
kapnica, ki se zbira v večjem rezervoarju v kleti objekta.

4. VARSTVO PRED POŽAROM

Posamezna stanovanja so samostojni požarni sektorji. Prav
tako sta ločena sektorja stopnišče in garaža. Ker je tolmačenje
predpisov o požarni varnosti različno, se da v predlaganem
projektu v primeru takih zahtev požarne inšpekcije zagotoviti
požarno ločitev stopnišča od posameznih hodnikov do
stanovanj z avtomatskimi požarnimi vrati.

3. TABELA
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TABELA PODATKOV IDEJNE REŠITE ZA OSKRBOVANA STANOVANJA OLMO, KOPER 

  OPIS število enot dele• v % 
  GARSONJERA – 1 le•iš e 7 23 
  1 SOBNO STANOVANJE – 1 do 2 le•iš i 16 54 
  2 SOBNO STANOVANJE – 2 le•iš i 7 23 
  SKUPNO ŠTEVILO STANOVANJ 30 

N
ET

O
 

uporabna površina stanovanja v m² 1198,07 
uporabna površina za terasa/lo•a upošt. faktor v m² 367,52 
uporabna površina za shrambe upošt. faktor v m² 69,30 
"A": SKUPAJ uporabna popravljena tlorisna 
površina stanovanj v m² 1634,89 
uporabna površina ostali prostori v m² 729,02 
"B" uporabna površina objekta 2363,91 
faktor izkoriš enosti ("A"/"B") 0,692 
povpre na uporabna površina stanovanja v m² 39,94 

B
R

U
TO

  

Bruto površina celotni objekt v m² 3421,20 
tloris pritli ja v m² 441,14 
gabariti objekta l x š v m' 32,20 x 13,70 
ETA•NOST K + P + 3 
PARKIRNA MESTA POKRITA: (število PM) 24 
PARKIRNA MESTA ZUNANJA: (število PM) 7 
ODSTOP OD ZAZIDALNEGA NA RTA (DA/NE) NE 

  DATUM: 12.07.2010 
Navedba 
trištevil ne šifre:  428 
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