
STAREJŠI

tabela 1

MLADI

DEJAVNOSTI V ZADRUGI

izmenjava znanja (delavnice)

oddaja prostora

skupna nabava hrane

oskrba starejših

trgovina z mešanim blagom

kar znamo in radi počnemo 
odredimo prostor po potrebi

babica in dedek na posojo

knjižnica reči

co-working prostor

Zadrugator v sodelovanju s profesorico Anjo Paninšček 
izvaja delavnice participatorne arhitekture, kjer s skupnimi 
močmi razmišljamo o zasnovi in delovanju stanovanjske 
zadruge. Sklop delavnic ima dva poglavitna namena: prvi, 
da študentom arhitekture, ki projektirajo zadrugo ponudi-
mo uvid v želje in potrebe demografsko različnih skupin 
stanovalcev ter seznanimo z načeli in postopki participa-
torne arhitekture, in drugi, da se tudi mi sami preizkusimo 
v vodenju procesa participatorne arhitekture.

Na prvi delavnici, ki je bila izvedena 28. februarja na 
Fakulteti za arhitekturo, smo se razdelili na skupino mlajših 
in skupino starejših potencialnih stanovalcev zadruge. Pri 
delitvi v skupine smo v grobem predpostavljali, da imajo 
posameznik po skupinah precej različne življenjske stile 
ter posledično raznolike bivanjske preference in potrebe. 
K sodelovanju smo povabili tudi mlade družine, vendar se 
zaradi dopoldanskega termina delavnice te niso uspele 
udeležiti, zato smo za njih pripravili spletno anketo. Na ta 
način jih žal nismo mogli vključiti v proces participatorne 
arhitekture, a smo kljub temu poskušali pridobiti čim več 
relevantnih informacij. Analiza združuje izsledke obeh 
procesov in je zaradi primerljivosti rezultatov nekoliko 
zožana.

Delavnica je bila izvedena z mislijo na dve lokaciji; prva je 
večja parcela v Črni vasi, kot primer predmestnega okolja z 
veliko zelenih površin, druga je parcela na Povšetovi, ki je 
manjša in se nahaja v neposredni bližini centra Ljubljane. 

Parceli sta bili predhodno predstavljeni udeležencem 
delavnice, kar je verjetno vplivalo na podatke, ki smo jih na 
delavnici pridobil, med tem ko anketirancem parceli nista 
bili podrobno predstavljeni.

Dela smo se lotili tako, da smo po skupinah najprej razmi- 
šljali o prostorih, ki jih potrebujemo v zadrugi in kako jih 
razporediti. Temu je sledil pogovar o predmetih, ki smo jih 
pripravljeni deliti in katere bi želeli zgolj za individualno 
uporabo. Pri zadnji nalogi smo razmišljali še od morebi- 
tnem programu, ki bi ga stanovanjska zadruga lahko 
nudila tako svojim stanovalcem kot tudi lokalni skupnosti 
in širše.

Slednja se nam zdi primerno izhodišče za začetek analize 
podatkov, saj spodbuja razmislek na širšem spektru, o 
možnostih in idejah, ki jih skozi zadružno življenje lažje 
realiziramo.  Razmišljali smo torej o tem, kakšen dodatni 
program bi udeleženci delavnice želeli, da bi ga zadruga 
nudila; katere dejavnosti nam sama organizacija zadruge 
lahko omogoči z malo pripravljenosti in dela. Nekatere 
dejavnosti smo za občutek in spodbujanje domišljije 
ponudili mi, druge pa so nato dopisali udeleženci 
delavnice. Naloga vsake skupine je bila, da iz množice 
predlogov izbere do pet njim najpomembnejših dejavno- 
sti. Rezultati delavnice so razvidni v gra�ki in kažejo na 
precej različno razmišljanje skupine mladih in starejših. 

DEJAVNOSTI V ZADRUGI

Mladi so pogosteje izbirali dejavnosti, ki jih sami potrebu-
jejo, starejši pa dejavnosti, ki bi jih lahko oni sami ponudili 
(varstvo/inštruiranje otrok z “babica in dedek na posojo”, 
“kar znamo in počnemo odpremo v prostor, po potrebi”). 
Druga izbrana dejavnost pri starejših je bila vezana na 
speci�čne potrebe, pogojene z visoko starostjo, tako so 
kot pomembno izpostavili oskrbo na domu. Kot tretjo 
dodatno dejavnost so izbrali trgovino z mešanim blagom, 
katera bi lahko poleg olajšanih �zičnih obremenitev 
odročnega nakupovanja ob dobri organizaciji nudila tudi 
bolj kakovostne in cenejše izdelke vsem zadružnikom. 

Mladim je pomembno učenje (izmenjava zna- 

nja/delavnice), dostopno in prijetno delovno okolje 
(co-working space) ter racionalizacija nekaterih stroškov 
(skupna nabava, knjižnica reči). Ob tem so razmišljali tudi v 
smeri dodatnega prihodka za zadrugo z oddajo prostora. 
Izbrane dejavnosti kažejo, da so dosti bolj kot starejši 
razmišljali o programu, ki se odpira širši javnosti (oddaja 
prostora, co-working space, knjižnica reči in verjetno tudi 
izmenjava znanja).

PRVA ZADRUGATORJEVA DELAVNICA PARTICIPATORNE ARHITEKTURE 
Kakšne dejavnosti so predlagali mladi in kakšne starejši?
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kar znamo in radi počnemo 
odredimo prostor po potrebi

PROSTORI V ZADRUGI

Podatke, ki so bistveni za splošno arhitekturo, smo tako 
zbrali pri prvi nalogi delavnice, v kateri smo se lotili 
razporejanja prostorov v kategorije zasebno, skupno ter 
javno, in v anketi, podatke pa smo pred analizo združili.

Kategorija zasebno predstavlja tiste prostore, ki so indivi- 
dualno uporabljani in upravljani s strani posamičnega 
gospodinjstva. So torej tisti prostori, ki sodijo v individua- 
lno stanovanjsko enoto. 

V kategorijo skupno, sodijo vsi tisti prostori znotraj 
zadružne stavbe, ki so na voljo za uporabo vsem zadružni-
kom. 

Kategorija javno pa predstavlja tiste prostore, ki jih zadru-
ga in njeni zadružniki ponudijo v souporabo tudi lokalni 
okolici in širšemu prebivalstvu mesta. 

V te tri kategorije smo tako (posebej s skupino starejših in 
posebej s skupino mlajših) razporejali prostore, ki smo jih 
vnaprej napisali na listke. Če smo ugotovili, da bi bil en 
prostor potreben tako v zasebni stanovanjski enoti, kot v 
skupnih ali javnih prostorih, smo prostor še enkrat napisali 
na listek in postavili v obe kategoriji. Tako se je npr. manjša 
kuhinja pojavila v kategoriji zasebno in večja kuhinja v 
kategoriji skupno. Prva razporeditev po kategorijah se je 
skozi debato hitro spremenila, ko smo postavili vprašanje 
ali res rabimo toliko individualnega prostora, če si npr. z 
delitvijo prostorov lahko znatno znižamo stroške bivanja. 
Pogovor je napeljal na vprašanje, če vse te prostore sploh 
potrebujemo in kako bi lahko nekatere od teh morda 
združili. Tako je, na primer, iz kuhinje, jedilnice in dnevne 
sobe nastala malo večja kuhinja z jedilnim kotičkom in 
kavčem. Na enak način se je združil prostor za prireditve s 
telovadnico in nastal večnamenski prostor. Te razlike so 
razvidne na spodnjih slikah, ki orišejo potek razmišljanja 
vsake skupine posebej. Prve tri prikazujejo kako so mladi 
razporejali prostore po kategorijah in druge tri, kako so to 
počeli starejši. Prvi sliki v vsakem od sklopov prikazujeta 
začetno razporeditev, ko sta skupini listke s prostori dobili 
in jih brez diskusije razporedili po kategorijah. Druga 
razporeditev je bila deležna že več debate in premisleka, 

kar je rezultiralo v dodajanju prostorov in njihovem 
združevanju. Tretja slika je rezultat naloge, ki je od skupin 
zahtevala, da izberejo le tiste najnujnejše prostore, ki jih 
resnično potrebujejo v stanovanjski zadrugi. Tukaj je, 
predvsem pri skupini mladih, videti kako so iznajdljivo še 
bolj posegli po združevanju prostorov. Ugotovili so 
namreč, da lahko prostore združijo, s čimer se jih ni bilo 
potrebno odreči. Za lažji uvid v potek razmišljanja obeh 
skupin so v spodnjih gra�kah prostori, ki so jih udeleženci 
delavnice sami dodali, podčrtani, tisti, ki so jih iz več pro- 
storov združili, pa so v črtkanih okvirčkih. 

Pri anketnem vprašalniku, iz katerega črpamo podatke za 
potrebe družin, tak vpogled v proces in razmišljanje, ni bil 
mogoč. Vprašalnik ni omogočal skupnega re�ektiranja in 
preizpraševanja zakaj so določene prostore anketiranci 
umestili v določene kategorije in če bi bili pripravljeni v 
določenih pogojih več prostorov tudi deliti, kar znova 
pudarja kvalitete participatorne arhitekture. Bistvena 
razlika pri nadaljnji analizi je bila tudi ta, da anketiranci 
niso imeli možnosti umestiti določenih prostorov pod dve 
kategoriji hkrati. Dodatna pomanjkljivost anketnega 
vprašalnika je bila, da si respondenti niso mogli izbrati 
katere prostore sploh potrebujejo, torej ni bilo možnosti, 
da katerega od prostorov ne bi izbrali ali da bi kakšen pro- 
stor dodali.

RAZMERJE MED ZASEBNIM, SKUPNIM IN JAVNIM

Tortni diagrami so rezultat razporejanja v kategorije na 
delavnici in z reševanjem ankete ter prikazujejo razmerje 
med javnimi, skupnimi in zasebnimi prostori. Takšno 
razmerje prostorov znotraj si lahko predstavljamo, da bi 
veljalo za posamezno gospodinjstvo. Rezultate lahko 
enačimo z drugo stopnjo procesa razporejanja prostorov 
skupin na delavnici, ki je prikazano in opisano zgoraj. Del 
diagrama znotraj katerega se nahajajo zvezdice in je zame-
jen s črnima črticama predstavlja tiste prostore, ki so bili 
uvrščeni tako v kategorijo zasebno kot skupno in se torej 
podvojijo. Pri skupini družin, ki so reševale anketni vpraša- 
lnik, kot že omenjeno, to ni bilo mogoče, saj so prostore 
lahko umestili samo v eno izmed kategorij. Vendar pri 
diagramu razmerja prostorov, kot bi si ga želele družine 
vseeno lahko opazite enako označen del. Pri družinah smo 

namreč enako obravnavali prostore, ki jih je polovica 
umestila v eno polovica pa v drugo kategorijo, saj anketa 
ni dopuščala podvajanja prostorov.

Če nakažemo s primerom starejših, bi zasebna stanova- 
njska enota predstavljala dobro petino prostorov  (22,7%), 
slabo petino prostorov (18,2%) bi bili pripravljeni deliti s 
širšo javnostjo, večji del (59,1%) pa bi si starejši delili z 
ostalimi zadružniki. Izjema je kuhinja, katere bi si želeli 
tako v zasebnih kot tudi v skupnih prostorih. 

Iz diagramov je razvidno, da družine potrebujejo največ 
zasebnega prostora, nekaj manj skupina mlajših in 
najmanj starejši. Iz tega lahko razberemo, da je pri starejših 
želja oz. potreba po medsebojni pomoči, druženju in tako 
bolj obsežnem sobivanju največja. Zavedajo se, da bodo 
verjetno sami kmalu potrebovali pomoč pri nekaterih 
opravilih. Z več skupnostnimi prostori, jim je ta pomoč 
hitreje dostopna, hkrati pa se zmanjša obseg dela pri 
vzdrževanju stanovanja. Pri njih je zaznati že bolj jasno 
zavedanje, koliko individualnega prostora zares potrebu-
jejo. Še en dejavnik, ki vpliva na manjše potrebe starejših 
po individualnih prostorih je, da razmišljajo o stanovanju 
in skupnostnih prostorih v primerjavi z domom za upoko-
jence, kjer so zasebni prostori v večini primerov omejeni 
na eno sobo. Starejši so bili tudi tista skupina, ki se je bila 
najbolj zainteresirana za skupnostna stanovanja, kjer ima 
npr. vsako gospodinjstvo svojo lastno spalnico in kopalni-
co, kuhinjo in dnevno soba pa si deli še s štirimi ali petimi 
sostanovalci zadruge. V skladu s tem bi starejši največ 
prostorov umestili v kategorijo skupno, sledijo jim družine 
in šele nato mladi. Bistvena razlika med slednjima skupina-
ma se kaže v tem, da bi mladi na račun manj skupnih pro- 
storov, več prostorov odprli tudi širši javnosti. To je tudi v 
skladu z njihovim, zgoraj opisanim, zadružnim 
programom. Medtem ko družine, kot že omenjeno, potre-
bujejo več individualnih prostorov in si želijo večje zase- 
bnosti.  

Kako so različne demografske skupine razporejale prostore v kategorije zasebno, skupno in javno?
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ZASEBNO

SKUPNO

JAVNO

kuhinja

kopalnica

spalnica

terasa

shramba

športno igrišče

igralnica za otroke

1 2 3

parkirišče

knjižnica

tabela 2 tabela 3 tabela 4

čitalnica

vrt mizarska delavnica

zelenjavni vrt

dnevna soba

kuhinja

jedilnica

pralnica

balkon

kolesarnica

pisarna

notranji prireditveni prostor

telovadnica

soba za goste

wc

ZASEBNO

SKUPNO

JAVNO

kopalnica

spalnica

športno igrišče 
igralnica za otroke

zelenjavni vrt
in dvorišče

parkirišče

dnevna soba

kuhinja
jedilnica

pralnica

kolesarnica

wc

ZASEBNO

SKUPNO

JAVNO

kuhinja z jedilnico

kopalnica

dnevna soba

shramba

balkon
balkon

spalnica

terasa

shramba

športno igrišče

parkirišče

knjižnica
čitalnica

vrt
prostor za prireditve

zelenjavni vrt

lopa
lopa

sušilnica

sušilnica

vrt

zelenjavni vrt

dnevna soba

kuhinja
jedilnica

pralnica

balkon
kolesarnica

pisarna

rastlinjak rastlinjak

večnamenski prostor
(telovadba, kino, prireditve)

soba za goste

wc

kuhinja z jedilnico
dnevna soba

večnamenski prostor
(telovadba, kino, prireditve)

čitalnica s 
knjižnim kotičkom

prva razporeditev razporeditev po debati racionalizacija

Kako so mladi razporejali prostore v kategorije zasebno, skupno in javno?
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ZASEBNO

SKUPNO

JAVNO

kuhinja

kuhinja

kopalnica

spalnica

terasa

shramba

športno igrišče

parkirišče knjižnica

vrt

mizarska delavnica

zelenjavni vrt

dnevna soba

kuhinja

jedilnica
pralnica

balkon

kolesarnica

pisarna

notranji prireditveni prostor

telovadnica športno igrišče

parkirišče kruharna

čistilnicakino soba

knjižnica
notranji prireditveni prostor

telovadnica telovadnica

park

soba za goste

kuhinja

terasa

shramba mizarska delavnica

zelenjavni vrt

dnevna soba

tiha dnevna soba

kuhinjasanitarije

kujalanica

bolniška soba

jedilnica pralnica
kolesarnica pisarna

soba za goste

wc

ZASEBNO

SKUPNO

JAVNO

kopalnica

spalnicačajna kuhinja

glasna dnevna soba

tiha dnevna soba

vrt

kuhinja
jedilnica

sanitarije

wc

ZASEBNO

SKUPNO

JAVNO

čajna kuhinja

kopalnica

shramba

balkon

utility spalnica

shramba

wc

Kako so starejši razporejali prostore v kategorije zasebno, skupno in javno?

prva razporeditev razporeditev po debati racionalizacija

1 2 3

tabela 5 tabela 6 tabela 7
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ZASEBNO

spalnica
wc
kopalnica
kuhinja
dnevni prostor
balkon
shramba

SKUPNO

pisarna
kuhinja
jedilnica
dnevni prostor
parkirišče
kolesarnica
terasa
zelenjavni vrt
shramba
mizarska delavnica
pralnica
soba za goste

JAVNO

športno igrišče
vrt
zelenjavni vrt
čitalnica
knjižnica
telovadnica
prostor za prireditve

ZASEBNO

spalnica
wc
kopalnica
kuhinja
balkon

SKUPNO

pisarna
kuhinja
jedilnica
dnevna soba
kolesarnica
terasa
zelenjavni vrt
vrt
shramba
mizarska delavnica
pralnica
soba za goste

JAVNO

športno igrišče
knjižnica
telovadnica
prostor za prireditve
parkirišče

ZASEBNO

spalnica
otroška soba
wc
kopalnica
kuhinja
dnevni prostor

SKUPNO

pisarna
kuhinja
jedilnica
dnevni prostor
parkirišče
kolesarnica
terasa
zelenjavni vrt
vrt
shramba
mizarska delavnica
pralnica
soba za goste
igralnica za otroke

JAVNO

športno igrišče
knjižnica
telovadnica
prostor za prireditve

ZASEBNO 27 %

SKUPNO 46 %

JAVNO 27 %

ZASEBNO 24.9%

SKUPNO 52.9 %

JAVNO 22.2 %

ZASEBNO 22.7 %

SKUPNO 54.6 %

JAVNO 22.7 %
ZASEBNO 25%

SKUPNO 58%

JAVNO 17%

MLADI STAREJŠI DRUŽINE

* *
*

*
*

*

*
*

* *

*

*

* *

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

Razmerje med zasebnimi, skupnimi in javnimi prostori?                                                                                                      povprečje:
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ZASEBNO

SKUPNO

JAVNO

računalnik

kolo

kolo

hladilnik

zunanje pohištvo

namizne igre

televizija

kombi

likalnik

pomivalni stroj

športni pripomočki

projektor
printer

časopis

pralni stroj

avto

kovček

igrače

projektor

ekonom lonec

težko orodje/stroji

knjige

avto

ZASEBNO

SKUPNO

JAVNO

računalnik

računalnik

kolo

hladilnik

zunanje pohištvo

namizne igre

televizija

likalnikpomivalni stroj

športni pripomočki
projektor

printer
časopis

pralni stroj

orodje

orodje kovček

igrače

projektor

ekonom lonec

težko orodje/stroji

knjige

avto

ZASEBNO

MLADI STARI DRUŽINE

SKUPNO

JAVNO

kavček
hladilnik

avto

avto

namizne igre

televizija

likalnikpomivalni stroj

športni pripomočki

projektor

printerčasopis

pralni stroj

sesalec

orodje

žar

kovček

igrače

projektor

ekonom lonec

igrače

knjige

Kako so različne demografske skupine razporejale predmete v kategorije zasebno, skupno in javno?

PREDMETI V ZADRUGI

Enaka naloga je sledila, ko smo skupinama razdelili listke 
na katerih so bili napisani določeni predmeti, ki so se prav 
tako razporejali v kategorije zasebno, skupno in javno. 

Kategorija zasebno predstavlja tiste predmete, ki so indi-
vidualno uporabljani in last posamičnega gospodinjstva. 

V kategorijo skupno, sodijo vsi tisti predmeti , ki so na voljo 
za uporabo vsem zadružnikom. 

Kategorija javno pa predstavlja tiste predmete, ki jih 
zadruga in njeni zadružniki ponudijo v souporabo tudi 
lokalni okolici in širšemu prebivalstvu mesta.  

Enaka naloga je sledila, ko smo skupinama razdelili listke 
na katerih so bili napisani določeni predmeti, ki so se prav 
tako razporejali v kategorije zasebno, skupno in javno. 
Naloga je bila namenjena predvsem razmišljanju na 
kakšen način, kdaj, in kako pogosto predmete uporablja-
mo ter če bi jih bilo smiselno deliti. Temu primerno so bili 
tudi izbrani predmeti, ki so bili napisani na listkih za 
razporejanje. Poudariti je potrebno, da nismo iskali pre- 
dmetov, ki bi jih v zadrugi potrebovali. Zanimalo nas je 
predvsem kako pogosto in na kašen način te speci�čne 
predmete posamezniki uporabljajo ter kakšne so možno- 
sti njihove skupnostne rabe znotraj zadruge. Prilagojeno 
vprašanje smo zastavili tudi na anketnem vprašalniku za 
družine. Rezultati so razvidni iz naslednjih treh slik. Vsaka 
od njih se veže na posamezno skupino. 

Predmete so vse tri skupine precej podobno razporejale v 
kategorije in največ predmetov uvrstile med skupne vsem 
zadružnikom. Starejši se zopet razlikujejo od drugih dveh 
skupin po tem, da najmanj predmetov potrebujejo za indi-
vidualno uporabo. Temeljna razlika se kaže pri prevoznih 
sredstvih. Mladim in družinam je zelo pomembna svobo- 
dna in hitra mobilnost in torej individualno lastništvo avto-
mobila in kolesa. Starejši so se od tega bistveno oddaljili in 
oba predmeta uvrstili v kategorijo javno. 

Na prvi delavnici smo bili prijetno presenečeni nad pri- 
pravljenostjo deljenja prostorov in predmetov. Z velikim 
zanimanjem smo poslušali udeležence in njihove raznolike 
ideje za sobivanje, ki nas vodijo k nadaljnjim vprašanjem in 
premislekom. Naslednja delavnica je v pripravi, mi pa se že 
veselimo vaših svežih pogledov, uvidov in zamisli. 
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