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ZA DRIJGI
AIei Vrhovec. orhitekt
O zadruZnem naeinu gradnje
ooooooooooo+o.oooco
Za zaEetek si oglejmo preprost izraiun. Odloiili ste se kondno re5iti stanovanjsko vpraSanje, navsezadnje
imate krepko dez trideset let in celo
veanost ste prispevali k statistianemu vzponu Slovenije v vrh drZav z

nje, 50 tisod evrov je odobrila ban-

brim in slabim, ki ga gradnja prine-

ka. Skupaj torej 200 tisod evrov. Zelo
1epa, za vedino celo sanjska Stevilka,

se,

ki pa na ljubljanskem nepremianin-

stroske, ki so prav tako Zelezna zakonitost.
Bistvena elementa pri tem, da se o
taki, skorajda logidni re5itvi sploh

skem trgu ne zaleZe prav veliko, vsaj
za tako Zeleno hi5o ne. Lahko bi 5li

najpoznejso osamosvojitvijo otrok.
Dokonino urediti si gospodinjstvo v
domu star5ev vam ne di5i ali za to

recimo v Maribor in tako ved kot
podvojili vlozek, lahko bi se ozrli
okoli Ljubljane in si omislili >tretjo

preprosto ni moznosti. najem pa se
zaradi katastrofalno slabe ponudbe,
visokih cen in sprtosti s prevladujodo ekonomsko logiko (po dolgih letih pladevanja ti ne ostane nia, niti
sposobnost za najem posoiila ne) zdi

fazo< kakSne bankrotirane investicijske prevare, lahko bi se zadovoijiii s

manj privladen. Svoje doda tudi
okolje, kjer je hi5a najvedji fetiS, ne
glede na skoraj nerazumna odrekanja, ki so za tak podvig potrebna - in
tako dozori odloditev o nakupu lastne nepremianine. Nabralo se ie za
kakih 30 tisod evrov prihrankov, 5e
enl<rat toliko prispevajo starii, 90 ti5e

sedemdesetimi kvadrati

v

srediSiu

in z razpadajoio veZo.
Lahko pa bi naSli 5e dva somi5ljenika, >vrgli< na mizo konkretnih 600
mesta

tudi s premiSljevanjem, kako pokriti najmanj deset odstotkov viSje

zaine pogovarjati, sta dva - veliko
idealizma in angaZiran arhitekt. Prvega je kliub vsesplosnemu pesimizmu vseeno 5e nekaj, z angaziranimi
arhitekti pa je resna teZava. In prav
oni bi znali biti razlog, da je tak5nih

svoie Zelie. Dvesto tisoi bi bilo dovolj za nakup zemljisaa, 450 tisoa bi

gradenj tako malo. A kot povsod je
tudi tu potreben celovit pogled, ki
razkrije prave vzroke za apatidnost
stroke. Danasnji -as zaznamujeta
nepovezanost in pomanjkanie ob-

zgradilo trikrat po sto kvadratnih
metrov in popla-alo prispevke in
honorarje. Dobili bi novo hiSo z zanimivo, sebi prilagojeno arhitekturo, tlorise po Zeljah, garazo in vrt -

ti doZivljamo pri

tisod evrov in dosledno upo5tevali

-utljivosti za druZbene teZave, arhi
tektura ni pri tem nobena izjema. a
5e bolj od sploSne negativnosti ie
pomembna deziluzija, ki jo arhiteksvojem delu prav

delajo na nekaterih drugih podrocjih. Ce redemo, da notar pri delu
re5uje enaabe z eno neznanko, univerzitetni profesor z dvema, zdravnik pa recimo s tremi ali Stirimi, je
jasno, da se arhitekt redno sre-uje z
vsaj Sestimi. Izumljati in uresnicevati kreativno prostorsko vizijo je teZavno samo po sebi, a ae to poteka
v drzavi, ki ne ve vea, kje se je drZi
glava, kjer se je birokracija razrasla
prek vsake razumne meje, kjer izvaialci izumljajo nove in nove )natege<, nerga5ki sosedi pa so se povam-

pirili v vioilantske civilne iniciative
- potem nekako izgubis veseije. Saj
se najbolj od vseh zaveda5, kaj te daka, 5e posebei de pri potencialni za-

druZni gradnji dodai vpraililve fi
nance, nezaupanie v arhitekturo
nasploh in te2avno usklajevanje inleresov. ko slvari nanesejo na gradnjo lastnega doma. Vsega je pre-
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A obstajajo tudi zgodbe s sreinim
koncem. Bile so vdasih

il;,;;j.

FRAUX LfOyn

Socialiitieni

TIPOLOGIIO STANOVANJSKIH HIS MANISIH TLORISOV IN
PREPROSTE IZVEDBE, IMENOVANIH "USONIAN HOUSES", KI

V tujini in pri nas, resnici na ljubo,
cero se posebeipri nas.

sistem je bil kolektivizmu in druZbeni odsovornosti pad
klonjen. povojna vera v napredek

i,i;;;;-;;-

in otiprjivo izboljievanje zivlenjske
ravni pa sta porajala optimizem, ki
ga je poganjala tudi modernistitna
maksima, da bolj5e bivalne razme-

WruCHf IE V TRIDESETIH LETIH RAZVIIAL

NAJ BI KAKOVOSTNO MODERNO ARHITEKTURO NAREDILE
DOSTOPNO TAKO REKOC VSAKOMUR.

re ustvariajo boli5eqa eloveka.

ZdruZevanje moii je stara zamisel.
ZadruZniSko gibanje je posledica
emancipatornih, socialno naravna'

nih glbanj, zaietih z revolucijami v
18. stoletju. Ta gibanja so tlela 5e
vse 19. stoletje in naravnost izbruhnila v zaaetku 20. stoletja. Na rob
preZivetja potisnjeni, a prebuieni
delavci, kmetie in obrtniki so ustanavljaii potro5ni5ke zadruge, kooperative, konzumne skupnosti kot
protiutez kapitalizmu v najsurovej5i obliki. In to po vsem industriali-

In
bil

nega Broadacre City, prerijskega
disperznega mesta, ki so ga zaznanajbolj markantna in hkrati razvpi- movali uporaba avtomobila in letato zvezdniSka figura arhitekturne la, odsotnost srediSda v klasidnem
scene Frank Lloyd Wright. Znan si- pomenu, ekstremne koncentracije
cer po vilah za najvedie industrial- v redkih nebotidnikih in prepriiace svojega aasa je v tridesetih letih nje, da mora druZini pripadati en
so

ZGODOVINA

tisti, ki so znali mislitl utopije.

v kontekstu takratne Amerike je

razvijal tipologijo stanovanjskih hiS aker (pribliZno 4000 kvadratnih
manj5ih tlorisov in enostavne iz- metrov) zemljiSda - kar glede na
vedbe, imenovanih >usonian hou- razseZnosti niti ni bilo tako eksceses<, ki naj bi kakovostno moderno sno. Leta 7940 je imel FLW pri 73
arhitekturo naredile dostopno tako letih udarno razstavo svojih dei v
rekoi vsakomur. Razmislek o tipo- muzeju MoMA v New Yorku in med
logiji je poloZil na zasnovo povsem Stevilnimi obiskovalci sta bila tudi
novega tipa mesta, tako imenova- Priscilla in David Henken. Bila sta

entuziastidna ilana potro5niSke zadruge in sta sodila v krog intelektualcev, ki iih ie bivanje v New Yorku
utesnievalo. Hoteli so Ziveti >thoreaujevsko< povezanost z\atavo, a z
vsemi atributi moderne urbanosti,

in prav FLW-jeva retrospektiva jim
je povedala, kaj si v resnici Zelijo.
Zaradi zaietka vojne so z nekaj zamude leta 1943 ustanovili stano'
vanisko kooperativo, zadeli varievati in iskati primerno zemlji5ie.
Ugotovili so, da bi bilo idealno Stevilo ilanov/druZin/hi5 50 in da bi
bilo naibolje, de bi bil arhitekt kar

ziranem svetu.
Presenetljivo modno je bilo gibanje
v Ameriki. kjer so levo usmerjene
ideje dobile zamah po gospodarski

krizi in bankrotu nebrzdanega gospodarskega liberalizma; konec tridesetih let ie postal boj za praviineje ureieno druZbo samoumeven
in precej enakomerno razporejen.
predvsem med intelektualci. Arhi-

PovrrsuMo NA vsE TIeSKE

HrSE

v SLovENrJr,

eREVELTKE

rN RAKASTO RAZnnSdnXn pO pODEzntlV, S KATERTMT Sr
POSAMEZNIK NIMA KAJ POMAGATI . STTNJN PA BI SI UREDILI
,-x^-
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FLW sam. Ta je

privolil, da bo bdel
nad projektom, zanj naredil urbanistidno zasnovo in naarte za pet
his, preostalih 45 pa udenci iz njegovega studia oziroma arhitekti, ki
se mu bodo zdell primerni. Rodila
In epilog? Po Stirih leso pridobili zemljiSce, dve leti
so se borili z bankami za posojila,
leta 1949 je bila zgrajena prva hiSa,
Sele ieta 1960 zadnja. Med dlani se
je optimizem me5al z obupom, ljudje so vstopali in izstopali, pogoste
se ie Usonia.

tih

so bile bitke z arhitektom in 5e bolj
z vrtoglavo nara5dajodimi stroSki. A

trdno jedro zadruZnikov je vztraja1o in uspelo jim le zgraditi celo 55
hiS,

ki

so danes za5iitena arhitek-

turna dediSiina, predvsem pa

je

bivalna kakovost naselja in povezanost skupnosti taka, da so stavbe 5e
po 60 letih preteZno v lasti potomcev prvotnih dianov kooperative,
saj si niti predstavljati ne morejo,
da bi Ziveli kje drugje.
Slovensko ozemlje ni v nifemer zaostajalo. Konzumne zadruge so se pojavile Ze na prehodu v 20. stoletje,
klju-na oseba gibanja pa je bil Anton Kristan, Ljubljandan z Vida, soci-

aldemokrat, med drugim zasiuZen
za leta 7924 ustanovljeno stanovanj- '
sko zadrugo Stan in dom, ki je med
Tobaino in Ilirijo postavila naselje
hiS po enotnih nadrtih z znadilnimi
strmimi strehami. Po vojni so na
mesto poiitiino-menedZerskih

zdruZenj stopile zadruge arhitektov, ki
so reSevali svoje stanovanjsko vpraSanje in iim kolektivizem blokov ni-

kakor

ni

diSal. Prvo je leta 1955

spodbudil arhitekt Oton Jugovec (5e
KriZaj, Lapuh, Muster in drugi) na
'lugomerievi ulici v Si5ki, ki je vpeljala skandinavsko navdahnjen arhitekturni jezik (velike steklene povrSi-

ne, nedeljeni vrtovi) irr tipologijo

ARHrrnxr Srexxo KrusrL JE s sKUprNo pETrH HrS rua
Bonssrovr ulrcr v TnNovEM posrAvrr 5e Do DANES

lnnAl

- sosEDSKA
znnBuZNA ORGANIZIRANosT, pzurueruA GRADNIA, TroRrs
v oBLrKr enxn T z rxrrMNrM vRToM rN ARHTTEKTURo
NEeRESEZnN

BTvALNEGA oKoLJA

globoke, medetaZne vrstne hiSe kot
najprimerne;'Si kompromis med kakovostjo zasnove in veliko gostoto.
Na5el je parcelo, pripravil nadrte,
zbral somiSljenike, vedinoma stanovske kolege in prijatelje, in skupaj so
ustanovili zadrugo Park. 5e istega
leta le naselje zelo podobnih hiS zadela graditi skupina, zdruZena okoli
Marka Slajmeria (5e Fink, Lapatne,
Kralj in drugi) na Langusovi ulici pri
Koleziji. Leta 1960 zadeta ie sledila
skupina petih, tokrat atriiskih hi5 na
Borsetovi ulici v Trnovem. Arhitekt
Stanko Krisfl je z njimi postavil 5e do
danes nepreseZen ideal bivalnega
okolja - sosedska zadrulna orqaniziranost, pritlicna gradnja, tloris v
obliki drke T z intimnim wtom ter

arhitekturo drobnih preseZkov, od
tal dvignlenega pritli-ja, velikih, rahlo konzolnih oken, tople fasadne
opeke vse do lahkotno lebdede strehe.
SEDANJOST

Motivi za novodobne zadruge

so

pravzaprav enaki kot pred pol stole-
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ekolo5ki vzgibi - ki pa pravzaprav tu-

nii drugega kakor marketinpreoble-ena zdrava pamet, prisotna Ze od nekdaj. Prav ekologija oz.
ideologija >prius communities< (po
vardnem hibridnem avlu, statusnem
simbolu okolievarstvenikov) je botrovala naselju sedmih vrstnih hi5 v Silver Laku v Los Angelesu. Zaeeta kot
klasidna Spekulativna gradnja je doZivela nepremidninski zlom leta 2007
- in obstala. Re5itev je ponudilo po
di niso
Sko

57

nakliuiju odkrito internetno zdruZenje voznikov priusov, ki so bili v soseScini Silver Laka 5e posebej prisotni.
Investitorja sta jih vkljudila v proces,
oni pa so z veseljem sprejeli proiekt,
ki je v arhitekturo vnaial vrednote,
tako cenjene pri avtomobilih - gospodarno rabo prostora, skupne vrtove,

izkori5ianje sonine energije, nezapleteno uporabo, pripadnost skupnosti, vse zaeinjeno z zefo sodobnim videzom. Izjava o odnosu do sveta, tako rekod, sedaj manifestirana tudi
skozi Zivljenjsko okolje.

Podobno razmi5ljanje je vodilo pet
nizozemskih druZin, ki so si zgrad!
le skupen dom v Almereju, zanimi-

vo strukturo, tipolo5ki hibrid med
ve-stanovanjsko, vrstno in individualno hiSo. Objekt s tremi etaZami in
tremi obrazi je zasnovala skupina
Next Architects, ki so io druZine angaZirale po izsiljevalskem fiasku s
prvim arhitektom. Mladim arhitektom je uspelo izpolniti veiino Zelja,
hkrati pa so delovali kot arbiter, ko
se zadruZniki niso mogli zediniti.

Omembe vredna sta, poleg zares
prave >landmark< arhitekture (kakrSno so si narodniki Zeleli) s kakovostnimi tlorisi, vsaj 5e dva podatka po izdelani zasnovi se je vsaka od

petih druZln odlotila za drugo eno-

to, prav tisto, ki so

ji io namenili

arhitekti, zadruga pa je delovala tako, da je >delegirala< po dva menedlerja iz svojih vrst za vsako od podrotij in v celoti sta bila odgovorna
zanj. Direktorja sta opravila raziskavo, dobila ponudbo, odlocili pa
so z glasovanjem vseh s suhim >da<
ali >ne< - in s tim manj austvenega
vpletania, ki je lahko'razdiralno pri
podvigu, kakrien je gradnia doma.
Precej izkuSenj z wsto gradenj, ki bi
jih lahko imenovali zadruZne, smo si

pridobili tudl

v

na5i arhitekturni

praksi, GregorcVrhovec arhitekti. Ne
gre sicer za zadruge starega tipa, registrirane kot posebne pravne osebe
(teh danes tako ali tako praktiino ni
vei) z obseZnim birokratskim ustrojem. Bolj iahko govorimo o ad hoc

pruotni zasnovi namenjeni trem arhitektom, partnerjem v gradnji (Hacin, Klanj5dek, GregorcVrhovec), na
samem zaietku pa sta se pridruZila

projektiranje, iskanje virov linanciranja, participacija udeleZencev in

5e dva soinvestitorja iz kroga priiateIjev in znancev. Zadeve so v letih do
izgradnie 51e nekoliko svojo pot (dvoetaZni prostor ateliejev je bil povsod
zaprt, nobeden od nas arhitektov ni
ostal v sosedstvu), a ostalo je zanimivo, zelo sodobno in urbano bivalno
okolie z veliko >arhitekture na kvadratni meter(, ki v ustaljenem nadinu organizirania gradnje ne bi biio
dosegljivo, ne izvedbeno ne finani-

prilagajanje individualnim Zeljam,

no.

interesnih, projektno naravnanih
zdruZenjih, ki pa imajo bolj ali manj
vse znadilnosti kooperativ - skupno

iskanje primerne nepremianine,

izbira izvajalca, gradnja, ustuarianje

obdutka pripadnosti. Tako je leta
20O4 za&Ia nastajati skupina

vrstnih

Zanimiva je tudi izkulnia s >poei
tniSko zadrugo<, nastalo do leta
2009 v polovici prenovljene hiSe v

nih stanovanj s kvadraturo od 40
do 50 kvadratnih metrov, ki pa jo
poveduje veliko prostora za sredevanja - od garaZ, dvoriSca, savne, vinske kleti do veZe in male knjiZnice
v nadstropiu. Glavna odlika je ob-

-utek pripadnosti zaradi spremljanja procesa gradnje, ki je v nekaj

letih tesno povezal udeleZence in
dal novo razseznost uZivanju tega
,vein im poaitnicam( namenjenega
prostora. Vse to si prizadevamo ujeti tudi v zasnovo naselia trajnostnih
vrstnih hiS, ki ga naartujemo za 10kacijo na Vieu.
Prednosti so-delovania so torei oEitne, za druge in zase lahko vsak naide kaj. PriloZnosti pa je v resnici ved
kot kadarkoli, deprav jih redko kdo

na moZnosti interneta, na vse nedosegljivo drage parcele, ki kar kliiejo
po skupini kupcev, in pomislimo na
vse tipske hi5e v Sloveniji, prevelike
in rakasto razraidene po podeZelju,
s katerimi si posameznik nima kaj

pomagati - Stirje pa bi si uredili izjemno vedstanovanjsko hi5o. In tako
iz najveejega urbanistidnega problema (v povezavi z elektridno prihodnostjo avtomobilov) poskrbeli
za druZno postavljanje temeliev
prenove (re-use) degradiranih hi5 in
naselij kot najbolj do okolja prijazne
oblike gradnje nasploh. Arhitektom
pa bi pomagali, da prenesejo pozornost z golega oblikovanja fasad na
izumljanje drugainih naeinov organizacile sradnie, kier ie pravo polje

