
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020  

1. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: _Projekt prenove degradiranega kompleksa naselja v Trzinu_ 
 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede 
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
0 – Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
1 - Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 
2 - Umetnost in humanistika 
3 – Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 
4 – Poslovne in upravne vede, pravo 
5 – Naravoslovje, matematika in statistika 
6 – Informacijske in komunikacijske tehnologije, (IKT) tehnika 
7 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
8 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 
9 – Zdravstvo in socialna varnost 
10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 
11 - Neopredeljeno po širokem področju 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i 
vključeno/i v projekt) 
 
Nosilec: Fakulteta za arhitekturo, univerza v Ljubljani;  
Partnerja: Občina Trzin, Zavod za oblikovanje prostora Skupina Štajn 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Stanovanjska soseska vrstnih hiš R-420 v Trzinu je bila ob svoji gradnji ena izmed inovativnejših 
sosesk takega tipa v Sloveniji. Zastavljena je bila kot alternativa dragim Ljubljanskim stanovanjem, 
kot alternativa za mlade družine, da si za razmeroma ugodno ceno, lahko ustvarijo izjemno 
kvalitetno sub urbano bivanje. Stavbe so bile zasnovane na način, da je bila možna tudi kasnejša 
dozidava znotraj gabaritov.  
 
Tekom let se je socialna struktura soseske izjemno spremenila, prebivalci so se postarali, v 
nekatere stanovanjske hiše pa so začeli prihajati mlade družine. Prav tako se je v zadnjih 30 letih 
močno spremenil način življenja. Stanovalci so zaradi tega prisiljeni iskati nove rešitve za 
razreševanje svojih novih potreb, ter se zato poslužujejo najrazličnejših opcij, ki pa po navadi grobo 
posegajo v enotni izgled soseske, jo degradirajo in zmanjšujejo prvotno kvaliteto.  
Svoje doprinese tudi izrazito nefleksibilna prostorska zakonodaja in pomanjkljivo pripravljeni 
občinski prostorski akti, ki bi usmerjali potrebe stanovalcev v tako smer, ki bi še vedno ohranjala 
kvaliteto soseske. Ta težava v resnici ni prisotna zgolj v tej soseski, temveč je to postal problem 
preko celotne Slovenije, saj se vse več občin srečuje s podobnimi problemi, na njih pa za enkrat še 
ni pravega odgovora ali razvite metodologije pristopa. 
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 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 
 

Študentje so delo opravili deloma na terenu, deloma v prostorih fakultete za arhitekturo, prav tako 
pa so tekom projekta aktivno sodelovali z javnostjo in projekt predstavljali v čim večji možni meri. 
 
Projekt je razvil scenarije in stanovalcem ponudil možnosti razvoja te tipologije v skladu s celostno 
podobo naselja, tako da bodo starejši prebivalci ali lastniki lahko dobili bolj prilagojena stanovanja 
ali dvigalo, mlade družine pa tisto tako potrebno dodatno otroško sobo. Rezultate projekta je Občina 
Trzin postavila kot podlago za nadaljnje delo in vključitev v njene prostorske akte, da bo tako 
stanovalcem omogočila razvoj in hkrati zagotavljala visoko ambientalno kvaliteto naselja.  
Projekt je prav tako postal model, po katerem bodo tudi ostale slovenske občine in pa naselja, lahko 
pripravljale strokovne rešitve in prostorske načrte za urejanje teh naselij. Projekt je bil predstavljen 
na strokovnih urbanističnih srečanjih ter na zaključni vsakoletni razstavi na fakulteti za arhitekturo in 
pred občani občine Trzin. 

 
 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
Projekt je za svoj rezultat občini Trzin doprinesel strokovne podlage za nadaljnji razvoj prostorskih 
aktov in dober uvid v stanje na terenu v obravnavanem naselju. Sprožil je pomembno javno debato 
o pomeni kvalitetnega in celostnega obravnavanja prenavljanja takih naselij. 
 
Stanovalci so pridobili idejne zasnove in nabor možnih ukrepov, kako prenavljati svojo hišo, da je le 
ta v skladu s celostno podobo soseske in hkrati še vedno rešuje funkcionalne in uporabniške težave 
lastnikov. dobili so ideje, kako organizirati novo otroško sobo, dvigalo, kako urejati nadstrešek, ter 
kako nadgraditi objekt, da le ta ne kazi podobe naselja. 
 
Pomemben del rezultata projekta predstavlja tudi strokovno nadaljevanje projekta, saj se bo projekt 
predstavljal kot eden izmed možnih načinov pristopa reševanja k podobnim naseljem širom celotne 
države. Občina Trzin in vključeni partnerji, bodo ta projekt predstavljali še naprej na sosednjih 
občinah ter na strokovnih srečanjih.  
 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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