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100% SUV. 100% električen.

www.volkswagen.si/id4

Na poti do brezemisijske mobilnosti za vse.
Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): 16,9−15,5 (NEVC). Emisije CO2: 0 g/km. Emisije CO2 med vožnjo in skupne emisije CO2
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2.5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5,
obliki bonusa v vrednosti 2.500 EUR z vključenim DDV. Do bonusa v obliki znižanja maloprodajne cene vozila je leasingojemalec upravičen,
Ljubljana in vozilo zavaruje s sklenitvijo Volkswagen zavarovanja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche
Zavarovalnici Sava d.d.), pod pogoji akcije ID3BON_e2go_2021. Strošek zavarovanja vozila ni vključen v obroku leasinga. Ostali pogoji

že za 240 EUR

*

na mesec

so odvisne od vira električne energije. Volkswagen zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike.
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
Ljubljana. *Obrok leasinga 240,33 EUR je izračunan z upoštevanjem znižanja maloprodajne cene vozila v
če sklene pogodbo o finančnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing,
Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri
pogodbe o finančnem leasingu, so razvidni na www.porscheleasing.si. Akcija velja do 30.6.2021.

Designed by agencijaLOTOS.net
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RESTAVRACIJA KAMIN

CLIFF SPA BELVEDEREE

Biser Belvedere Resorta je Restavracija Kamin, ki se ponaša s
teraso s čudovitim pogledom na Izolo in Tržaški zaliv.
Restavracija ponuja:
• istrske in ribje specialitete
• vegetarijanska ponudba
• mednarodne jedi s poudarkom na lokalnih surovinah
Osnova za pripravo izvrstnih domačih jedi je ekstra deviško
oljčno olje z geografskim poreklom, ki ga pridelujejo sami po
načelih ekološke pridelave.

SPA center je del novega Cliff Hotel & Spa****, ki tako zunanjim kot
hotelskim gostom nudi edinstveno ponudbo: čudovit sproščujoč
razgled s prvovrstnimi storitvami za razvajanje telesa in duha.
Cliff Spa Belvedere ponuja:
• savne: turška, finska in zeliščna
• VIP-ponudba: možnost zakupa zasebnega prostora s savno
• bazen
• fitnes
• svet masaž
• lepotni in kozmetični programi

VEČ INFORMACIJ IN REZERVACIJE:
T: +386 (0)5 660 5666 / M: 040 437 374
E: restaurant@belvedere.si
www.belvedere.si

REZERVACIJE TERMINOV:
T +386 (0)5 66 05 184 / +386 (0)51 214 478
E: spa@belvedere.si
www.belvedere.si

Cliff hotel & SPA Belvedere****
Cliff Hotel & Spa Belvedere**** se nahaja v Krajinskem parku Strunjan,
na vzpetini neposredno nad morjem in ponuja čudovit razgled na
Tržaški zaliv.

Biser hotela predstavlja Restavracija Kamin, kjer so vam na voljo
tradicionalne istrske jedi s pridihom sodobnosti, morske specialitete, velik
poudarek pa se posveča izbiri sezonskih in lokalnih sestavin. Na terasi
z najlepšim razgledom na obali vam uigrana ekipa natakarjev zagotovi
nepozabno gastronomsko doživetje kulinaričnih dobrot z odličnimi vini
izbranih vinarjev. Ponudbo dopolnjuje zgodba ekstra deviškega oljčnega
olja z zaščiteno označbo porekla, za katerega skrbijo po načelu ekološke
pridelave, oljke obirajo sami, strogo ročno in stiskajo še isti dan obiranja.
Oljčno olje Belvedere spremeni vsako kulinarično izkušnjo v doživetje
okusov in prepleta sodobne gastronomije s posebnostmi tradicionalne
avtohtonosti.

Z okoli sto metri nadmorske višine je Cliff Hotel Belvedere najvišje ležeči
hotel z najlepšim razgledom na slovenski obali. Dizajn interierja hotela je
oblikovan v elegantnem slogu, z uporabo naravnih materialov, ki gostom
pričarajo prestiž, domačnost in toplino. Z večstoletno lokalno zgodbo
neokrnjene narave je del mediteranske zgodbe s posebnim čarom,
eleganco in neponovljivo povezavo z naravno pokrajino, ki obdaja hotel.
Arhitektura tega povsem novega hotela (zgrajenega
leta 2017), je v sožitju s konceptom znanega
slovenskega arhitekta Eda Mihevca, ki je belvederski
kompleks v šestdesetih letih prejšnjega stoletja tudi
STRATEŠKA LOKACIJA
zasnoval.

IN VPETOST V NARAVO
OMOGOČATA GOSTOM

ŠTEVILNE DEJAVNOSTI V
NARAVI.

Če si želite miru, sprostitve duha in telesa ter
izboljšanja počutja, je tu na voljo sodoben Cliff
Spa. V čudovitem, z naravnimi materiali obdanem
wellnessu boste svojemu doživetju na belvederskem
klifu dodali piko na i. Manjši notranji bazen in fitnes
z najsodobnejšo opremo s čudovitim pogledom na
morje je popolna odločitev za brezskrben oddih. Spa
ponuja še Savna center, tretmaje za nego telesa in
obraza ter druge lepotne storitve. Če pa si zaželite
miru le s svojo ljubljeno osebo, pa vam je na voljo
tudi poseben VIP-prostor s savno in počivališčem.

Vpetost v naravo ter lega Cliff Hotela znotraj Krajinskega parka Strunjan
je idealna za goste, ki si želijo zdravo preživljati prosti čas, mirna okolica
pa predstavlja odličen pobeg iz vsakodnevne preobremenjenosti s
hrupom in stresom.

INFO

Cliff Hotel & Spa Belvedere****
E: belvedere@belvedere.si, T: 00386 (0)5 66 05 100
www.belvedere.si
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#bivanjezlesom
Leto 2021 bo nekaj posebnega!
Z vsemi, ki verjamejo v les in zdrav način bivanja, pripravljamo multimedijsko
spletno platformo planetu prijaznega bivanja.
SLOWOODLIFE je ambasadorstvo trajnostne gradnje in sobivanja z lesom.
V obliki člankov, intervjujev in video zapisov na portalu slowoodlife.com in
povezanih medijih vam prinaša informacije, zgodbe, znanje in prikaze dobre
prakse trajnostnega bivanja.

SLOWOODLIFE, d. o. o.

www.slowoodlife.com

office@slowoodlife.com

Foto: Robert Vogrinec

BESEDA UREDNIKA

Les in mi v novi realnosti
V sodobnem trajnostnem gradbeništvu vse več investitorjev
prepoznava prednosti lesene gradnje, vse več arhitektov in
graditeljev zna izkoristiti specifične lastnosti lesa in vse več
uporabnikov lesenih objektov doživlja njihov pozitiven vpliv
za zdravje in dobro počutje. Veseli smo, da nam je uspelo
delček vsega tega zajeti v vsebinah, ki vas čakajo na naslednjih
straneh. Pogovarjali smo se namreč s kreatorji rešitev na
različnih področjih, spoznavali objekte, ki so v arhitekturnem
pogledu presežniki lesene gradnje, in doživeli turistične
destinacije, ki navdušujejo z izvirnimi zgodbami in doživetji v
lesu. Zapisovali smo razmišljanja tistih, ki so svoje poslanstvo
našli v trajnostni uporabi bogastva tega izjemnega materiala,
in tistih, ki snujejo vzdržen razvoj našega okolja. Raziskovali
smo lepoto preprostosti bivanja, ki so jo v življenjske nazore
strnili narodi od Skandinavije do Tihega oceana, iskali kraje,
kjer najdejo znanstvena odkritja prostor v arhitekturi, in si
prizadevali ugotoviti, kakšen bo leseni dom naše prihodnosti.
Les kot biomaterial prehaja v ospredje ekonomske politike
Evropske unije in stopa med najpomembnejše dejavnike
trajnostnega razvoja Slovenije. Vključujemo ga v vedno več
raziskav, o njem vedno pogosteje govorijo na strokovnih
posvetih, o koristih razvoja lesarske panoge glasno razpravljajo
politiki. Čeprav za marsikoga iz stroke te spremembe na
nacionalni ravni in v lesarski branži prihajajo prepočasi, se
vsi strinjajo, da je za les in gradnjo z lesom nastopilo obdobje
preroda.

Novo dobo, ki bo dajala resno in strokovno podporo tem
spremembam na nacionalni ravni in še širše, pa začenjamo
tudi ustvarjalci revije, ki jo ravnokar berete. Ta posebna izdaja
uredništva moja HIŠA moj DOM, ki je namenjena lesu, bo
namreč že z naslednjo številko izšla v novi vsebinski in grafični
podobi pod blagovno znamko SLOWOODLIFE in bo eden od
povezovalnih medijev vseslovenske multimedijske platforme
www.slowoodlife.com. Novi portal, katerega poslanstvo
bo ljubezen do ljudi in bivalnega okolja, izpovedana v lesu,
prihaja z jasno vizijo, da poveže rešitve na tem področju, jim
daje medijsko podporo in jih predstavlja tudi preko naših
meja. Pripravljamo ga z vizijo, da postane vodilni kreator
odličnih zgodb in stičišče dobrih praks bivalnih rešitev,
zaradi katerih bo naša dežela zmeraj zelena, naša uporaba
sodobnih tehnologij modra, naša prihodnost pa svetla. Njegove
ustvarjalce nas povezuje iskreno prepričanje, da živimo v
enem izmed najbolj popolnih koščkov sveta, kjer lahko največji
poklon naravi izkažemo predvsem s premišljeno in sonaravno
uporabo lesa. Materiala, s katerim nas je stvarstvo tako
radodarno obdarilo. Pri našem ustvarjanju bomo seveda veseli
sodelovanja enako mislečih.
Naj vas s to napovedjo in s temi mislimi povabim na naslednje
strani, k vsebinam, ki so nastale s spoštovanjem do lesa,
našega okolja in z veseljem do življenja.

Dušan

Dušan Waldhütter, izvršni urednik

Spremljaj nas na facebooku: Revija moja HIŠA moj DOM

Oglej si nas na instagramu: mojahisamojdom

Piši mi: dusan@slowoodlife.com
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46

HIŠA LESKA - BIOGRAFIJA LESA
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88
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68

Uroš Mlakar in Zvezdana Lubej
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NAJ LESENA
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Turizem v lesu
59

Theodosius, Čokoladna vas

Slika na naslovnici: Hiša, ki poraja življenje; Ekoart hiše, lesena gradnja, d. o. o., arhitektura: Miha Bogataj in Atrakcija,
arhitekturni biro, d. o. o., avtor fotografije: Miran Kambič
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Lepota preprostosti bivanja
Od Danske do Japonske

Spremljaj nas na facebooku: revija moja HIŠA moj DOM

Pokliči nas: 02 741 71 20

Piši nam: lotos.ptuj@siol.net
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NOVICE Wood KLUB

vabijo, da jih obiščete v njihovem salonu v
Poljčanah ali si program lesenega pohištva
ogledate na njihovi spletni strani.

REŠITVE ZA
BREZNIVOJSKE PRŠNE
PROSTORE

Prebojni projekti modularne gradnje
Svet se spreminja bolj kot kadarkoli, s
kompleksnostjo in širino, ki je še nismo
doživeli. Nekatere spremembe prinašajo
nove priložnosti in inovacije. Ena izmed
takšnih so modularne enote, ki so plod
lastnega razvoja podjetja Marles hiše, ki
že skoraj osem desetletij gradi tehnološko
napredne montažne stavbe tako v Sloveniji kot tudi po Evropi. Proizvedene so iz
lesene nosilne konstrukcije brez železnih
ali drugih kovinskih okvirjev. Posamezne
sestavne komponente kot so stene in talno/
strešno konstrukcijo proizvajajo v lastni
proizvodnji, nato sledi sestava posameznih
sklopov ter kompletna izvedba gradbeno
obrtniških del, ki se zaključi z vgradnjo
sanitarne opreme ter kuhinje.
Pri tem je treba poudariti, da omenjenih
modularnih enot ne gre enačiti z mobilnimi hiškami, bolj poznanimi iz počit-

Več na: www.geberit.si/ @geberit_si

Čas pandemije je spremenil naše delovne
in učne običaje, vedno več je dela o doma.
Ste že izračunali koliko časa preživite vi
ali vaš otrok doma za računalnikom in v
kakšnih položajih opravljate učenje in delo?
Poskrbite za ustrezno ergonomsko opremljeno delovno mesto tudi doma. Pri urejanju
delovnega prostora zato izberite funkcionalno, ergonomsko oblikovano in kakovostno
pohištvo. Poleg tega poskrbite tudi za to, da
vam je oprema všeč. V prostoru, v katerem
se počutimo prijetno, se delovnih obveznosti
namreč lotevamo lažje in smo pri delu tudi
bolj učinkoviti. V podjetju Satler se tega zelo
dobro zavedajo, zato v svojem programu
masivnega lesenega pohištva za vas unikatno izdelajo pohištvo, ki bo služilo tako delu,
učenju kot prostemu času in počitku. Masiven les jim služi tudi pri kreiranju programa
otroškega in mladinskega pohištva, zato vas

niških namestitev, saj so modularne enote
izvedene iz enake konstrukcije kot druge
pasivne hiše podjetja Marles in so tako
namenjene stalnemu bivanju z vgrajenim talnim gretjem in toplotno črpalko. V
takšen modularni Marlesov objekt, ki meri
dobrih 50 m2 stanovanjske površine v obliki dvo- ali trisobnega stanovanja, je možna
takojšnja vselitev po opravljeni dobavi in
montaži.

Pod prho začenjamo nov dan, se umirimo in
sprostimo. Zaradi rešitve, kot so pršna plošča
Geberit Setaplano in Geberit Sestra, kanaleta
Geberit CleanLine80, stenski odtok in talni
odtok za breznivojske pršne prostore Geberit,
lahko v vsaki kopalnici ustvarimo odlično
okolje za poživljajoč stik z vodo. Breznivojski
pršni prostori so najnovejši trend, na voljo
pa je množica atraktivnih modelov, ti pa so
večinoma zahtevni tako glede vgradnje kot
glede vzdrževanja. Geberit pa v svojih inovativnih rešitvah, ki obsegajo različne načine
odvodnjavanja breznivojskih pršnih prostorov, združuje maksimalno oblikovalsko svobodo, brezkompromisno estetiko, enostavno
čiščenje in zanesljivost pri vgradnji kot pri
vsakodnevni uporabi.

Več na: www.rihter.si @rihterhise

Več na: www.lip-satler.si/ @satlerlip

Pohištvo za učenje in delo od doma

Samo v letu 2020 so proizvedli in postavili nekaj manj kot 100 modularnih enot v
skupni višini dobrih 5 mio EUR, pri čemer
izstopajo projekti za nemška mesta Esslingen, Kernen in Böblingen.

OGLED HIŠ OD DOMA

Več na: www.marles.com/ @marleshise

Ogledi hiš v živo zaradi epidemije žal niso
mogoči, vendar pa v podjetju Rihter ves
čas skrbijo za to, da hiše približajo kupcem
na čim bolj doživet in realen način kar iz
domačega naslanjača. Na virtualnem dnevu
odprtih vrat kupce s pomočjo 360-stopinjskega pogleda popeljejo skozi hišo in jim
pokažejo vse kotičke prostorov. Poleg ogleda
pa jim podajo vse informacije, pomembne za
gradnjo montažnih hiš. Vse, ki se zanimate za
gradnjo vabijo, da spremljate spletno stran
www.rihter.si, kjer boste obveščeni o virtualnih dnevih odprtih vrat, ki jih načrtujejo v
prihodnosti.
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Ista zgodba različnih
arhitekturnih
jezikov

N

a Dnevu slovenskega lesarstva, osrednjem strokovnem dogodku slovenske
lesne industrije, so že tretjič podelili tudi nagrade za najboljšo leseno
gradnjo, ki so prispele na javni natečaj SPIRIT Slovenija – Javne agencije
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije. Podelili so sedem nagrad v štirih različnih kategorijah in
posebno priznanje za prispevek k ohranjanju, razvijanju in nadgradnji tesarskih
veščin in znanja v Sloveniji.
Z javnim natečajem in podelitvijo priznanj želita SPIRIT Slovenija in Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo doseči več ciljev. Eden od njih je promovirati
les v gradbene namene, torej spodbujati arhitekte, naročnike in izvajalce k
uporabi lesa pri njihovih projektih, drugi cilj pa je približati področje lesene
gradnje potencialnim uporabnikom, da bodo bivali in delali v zdravem bivalnem
okolju. Z vsem tem želijo posredno vplivati tudi na izboljšanje stanja slovenske
lesnopredelovalne industrije ter prispevati k prehodu Slovenije v nizkoogljično
družbo.

Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS:
»Uporaba lesa ustvarja nove priložnosti za inovacije v gradbeništvu in arhitekturi. Zgrajeni
sodobni objekti lesene gradnje, ki so se prijavili na natečaj »Naj lesena gradnja«, kažejo velik
tehnični napredek. Nagrajeni realizirani projekti so izjemen in najbolj zanimiv sodoben prikaz
slovenske lesene gradnje s poudarkom na trajnostnih načrtovalskih pristopih in zavedanjem, da je les material z
izjemno širokim spektrom lastnosti in uporabnosti. Čestitke avtorjem!
Prikaz prispelih projektov lesene gradnje iz različnih koncev Slovenije, ki se močno razlikujejo po izvedbi in
namembnosti, ponovno dokazuje, da je les primeren material tako za stanovanjske, javne, industrijske, gospodarske
kot tudi druge objekte.
Les bo zaradi svojih estetskih, strukturnih in okoljskih značilnosti nedvomno ostal eden najpomembnejših gradbenih
materialov tudi v prihodnosti.«
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Strokovno komisijo pri izboru nagrajencev so sestavljali
prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik, s Fakultete za
arhitekturo, doc. dr. Iztok Šušteršič z znanstvenoraziskovalnega
inštituta Innorenew, prof. mag. Peter Gabrijelčič, zaslužni
profesor Fakultete za arhitekturo, prof. dr. Milan Šernek, z
Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete in izredna
prof. dr. Manja Kitek Kuzman z Oddelka za lesarstvo
Biotehniške fakultete.

NACIONALNA NAGRADA JE BILA
PODELJENA TRETJIČ, IN SICER
ZA OBJEKTE ZGRAJENE OD LETA
2015 DO DNEVA OBJAVE JAVNEGA
NATEČAJA, V NASLEDNJIH
KATEGORIJAH:

Projekte lesene gradnje so ocenjevali po arhitekturni zasnovi,
konstrukcijski zaščiti in kakovosti izvedbe, po umestitvi v
prostor, funkcionalnosti, uporabnosti, inovativnosti, energijski
učinkovitosti in sposobnosti prilagoditve na tržne spremembe.

• stanovanjske stavbe,

Nagrajeni projekti se močno razlikujejo tako po izvedbi kot
namembnosti, a so vsi po vrsti odličen pokazatelj, kaj vse se
da narediti s premišljeno, kreativno in trajnostno uporabo
lesa. Zanesljivo dokazujejo, da je les primeren material tako za
stanovanjske, javne, industrijske, gospodarske kot tudi druge
objekte. V uredništvu iskreno verjamemo, da bodo številne
graditelje in naročnike navdihnili k večji uporabi lesa tako pri
gradnji kot opremi bivalnega okolja.

• inženirski objekti in tehnične rešitve.

• javne stavbe,
• poslovno-industrijski objekti ter

Dr. Tomaž Kostanjevec, direktor Javne agencije SPIRIT Slovenija
Foto: STA / Tamino Petelinšek

»Naša agencija si z različnimi aktivnostmi že vrsto let prizadeva za promocijo in ozaveščanje o prednostih uporabe
lesa in lesnih izdelkov v splošni in strokovni javnosti. Pri tem spodbujamo uporabo lesa tako pri gradnji objektov
kot pri uporabi v vsakdanjem življenju ter usmerjamo pozornost širše domače in tuje javnosti tudi na kakovostno
slovensko arhitekturo. To je tudi eden od namenov podelitve nacionalnih nagrad za najboljšo leseno gradnjo v
zadnjih petih letih, ki so bile letos podeljene že tretjič. Projekti lesene gradnje, ki so sodelovali na natečaju, in smo
jih zbrali v posebni brošuri Les=zares, so odličen pokazatelj, kaj vse se da narediti s premišljeno, ustvarjalno in
trajnostno uporabo lesa ter dokazujejo, da je les primeren material tako za stanovanjske, javne, industrijske,
gospodarske kot tudi druge objekte. Veseli nas, da v zadnjih letih v Sloveniji opažamo povečano zanimanje za gradnjo
lesenih objektov, kar je nedvomno posledica večje ozaveščenosti investitorjev in splošnega zavedanja o pomenu
kakovostnega bivanja ter uporabi lesa v bivalnem okolju. Naslednje leto bomo svoje aktivnosti na področju promocije
lesa še okrepili in nadgradili ter na ta način prispevali svoj delež k večji osveščenosti in uporabi lesa v Sloveniji.«

WOOD 13

NAGRADA V KATEGORIJI JAVNE STAVBE

EKOHIŠA BIC LJUBLJANA
Biotehniški izobraževalni center BIC Ljubljana je nov enonadstropen,
večnamenski šolski objekt, zgrajen na robu Ljubljanskega barja. Koncept
njegove umestitve se spogleduje z okolico; barjanskimi travniki, visokimi
drevesi in grmovjem. Tloris je podolgovat, na eni strani se odpira proti
visokemu gostemu grmovju, na drugi strani pa v park s starimi drevesi, kjer si
bodo učenci uredili učni ekosistem. Konstrukcija objekta je lesena masivna,
izvedena iz križno lepljenih Xlam (CLT) elementov. Stene so postavljene
na AB temeljno ploščo in so dodatno zaščitene proti dvigu kapilarne vode,
medetažna konstrukcija je izdelana iz rebrastih plošč Xlam. Zgrajena stavba
ima odlično energetsko učinkovitost in trajnostno zasnovo. Z uporabo več
kot 70-odstotnega volumenskega deleža toplotno izolacijskih materialov
naravnega izvora iz obnovljivih virov in izredno dobrim ogljičnim odtisom je
uspešno pridobila najvišjo skupino nepovratne finančne spodbude. Nagrajena
je tudi z BIGSEE Architecture Award 2020 in nominirana za prestižno evropsko
nagrado EUmiesaward 2020.
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NAJ LESENA GRADNJA 2020

Avtorice projekta, arhitektke Jožica Curk, Darja Dolenec in Ajda Racman:
»Vsaka nagrada pomeni priznanje za odlično opravljeno delo. Najprej je
potrebno kreativno razmišljanje, razumevanje uporabnika in njegovih potreb
ter tehnično znanje arhitektov in preostale projektantske skupine; v času
gradnje pa kakovosten izvajalec, ki dobro opravi svoje delo. Najpomembnejši
pa je vedno investitor, ki ima vizijo in željo po dobri arhitekturi ter zaupanje v
stroko.«

Ocena komisije
»Avtorjem večnamenskega manjšega šolskega
objekta je iz razmeroma programsko skromnega
objekta uspelo ustvariti zadržano, a kakovostno
arhitekturo, z racionalno uporabo lesa in
upoštevanjem znanja novih tehnologij in preprostih
detajlov, ki pripovedujejo o načinu tektonike gradnje.
Objekt si zasluži nagrado kot primer skromne in
hkrati kakovostne arhitekture v pogojih omejenih
finančnih sredstev.«

WOOD 15

DATA-teka
Investitor:
Lokacija: 		
Časovnica:
Leto izvedbe:
Leto opreme:
Površine: 		
Pritličje: 		
Nadstropje:
Energija: 		
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BIC Ljubljana
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
Leto načrtovanja: 2018
2019
2020
skupno: 530 m2
265 m2 + 87 m2 pokritih zunanjih teras
265 m2
letna poraba energije za ogrevanje:
6.708 kWh/leto, oz. specifična raba
energije: 3,2 kWh/m2/leto

Projektant: 		
Arhitektura: 		
Gradbene konstrukcije:
Elektro inštalacije: 		
Strojne napeljave: 		
Zasaditveni načrt: 		
Načrt notranje opreme:

CURK ARHITEKTURA, d. o. o.
CURK ARHITEKTURA, d. o. o.
CBD, d. o. o.
Biro Lovšin, d. o. o.
Biro Lovšin, d. o. o.
Mitja Škrjanec, krajinski arhitekt
CURK ARHITEKTURA, d. o. o.

Izvajalci: 			
Dobavitelji gradbenih
materialov: 		
			
Izvajalci notranje opreme:
			
			
Foto: 			

VG5, d. o. o.
Alfa natura, d. o. o. –
lesena konstrukcija objekta
MIZARSTVO HRIBAR,
Hribar Branko, s. p.,
ATLAS OPREMA, d. o. o.
Nika Curk

NAJ LESENA GRADNJA 2020

NAGRADA V KATEGORIJI STANOVANJSKE STAVBE

STANOVANJSKA HIŠA
POLJANE
Strm teren in lokacija ob gozdu na robu naselja so narekovali premišljeno
zasnovo hiše, ki s svojo obliko premošča višinsko razliko med nivojem ceste
in višje ležečim pritličjem in hkrati omogoča krasne poglede na nižje ležečo
dolino. Gabarit hiše je izrazito podolgovat, strma streha pa se nad vhodnim
delom nadaljuje v pokrit dovozni nadstrešek. V pritličju so bivalni prostori,
ki so v celotnem obrobnem pasu dvovišinski. V nadstropju je galerija s
fitnesom, savna in soba za goste, katere vidna lesena konstrukcija poudarja
konstrukcijsko logiko hiše. Enostavno in enovito stavbno telo z majhnimi
razponi je ob premišljeni tehniki gradnje omogočilo odpiranje na dve strani na
čelih. Vsi bivalni prostori so naravno osvetljeni in dvostransko prezračevani.
Med glavne kazalce trajnostne arhitekture spadajo: logična zasnova in
enostavna konstrukcija, umestitev in izgradnja hiše po vzdržnem načelu »z
manj je več«, zdravo in udobno stanovanje in sonaravno urejena okolica.
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DATA-teka
Investitor:
Lokacija: 		
Časovnica:
Površine:
Velikost območja:
Energija:
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Zasebni
Poljane nad Škofjo Loko		
Leto izvedbe: 2018
Velikost objekta: 129 m2
558 m2
nizkoenergijska stavba

Projektant:
		
Projektanti: 		
			

3biro, d. o. o.
prof. Janez Koželj, Blaž Rupar,
Tina Rupar Kobe

Izvajalci:
Gradbene konstrukcije:
Elektro inštalacije:
Strojne inštalacije: 		
Leseni del: 		
Betonski del: 		
Foto: 			

Gradbeni biro Zajc, d. o. o.
ESPRIT, d. o. o.
Projekt Rant, s. p.
Tesarstvo Kaltak
Zidarstvo Božnar, d. o. o.
Miran Kambič

NAJ LESENA GRADNJA 2020

Avtorji projekta, arhitekti prof. Janez Koželj, Blaž Rupar, Tina Rupar Kobe:
»Nagrada Agencije Spirit nam pomeni veliko. Po eni strani zato, ker gre za
strokovno potrditev našega dela na državni ravni, po drugi pa zato, ker je
komisija v dveh realiziranih projektih prepoznala osnovna vodila dela našega
biroja. Pri ustvarjanju namreč težimo k prilagoditvi lokaciji, ker verjamemo, da
ta najbolj vpliva na iskanje izvirne ideje, ki jo je potem možno uresničiti le s
popolnim razumevanjem konstrukcijske logike materiala. Les omogoča najlepše
in najbolj logične rešitve, ki so v največji meri takšne zato, ker je v slovenskem
prostoru veliko znanja in obvladovanja dela z lesom. Prepletanje znanja in dobro
sodelovanje udeležencev, tako arhitektov, tehnologov, izvajalcev in naročnikov je
na koncu vidno v rezultatu in zadovoljstvu vseh vpletenih.«

Ocena komisije
»Enodružinska stanovanjska hiša vnaša v dosedanjo
gradnjo lesenih enodružinskih objektov novo
svežino. Ustvarjena je zadržana, preprosta in vendar
kompleksna arhitektura, ki se odlično vklaplja v
prostor in ustvarja vznemirljivo atmosfero v notranjosti
objekta. Objekt si zasluži nagrado tako zaradi
odličnosti arhitekture kot tudi inovativnosti ideje.«

WOOD 19

NAGRADA V KATEGORIJI INŽENIRSKI OBJEKTI IN TEHNIČNE REŠITVE

TRŽNICA MEDVODE
Območje nove tržnice s parkom in večnamensko ploščadjo leži med nabrežjem Sore in zunanjim robom
zazidave starega trškega jedra. Med kotanjama, kjer sta umeščena park in večnamenska ploščad, je
dvignjena osrednja ploščad. V njenem ozadju stoji velika nadstrešnica pokrite tržnice, ki predstavlja glavni
arhitekturni motiv kompozicije. Streha se naslanja na vzdolžno os in se ujema z nekdaj v prostoru izstopajočo
vilo veleposestnika Franceta Jarca tako, da zaslanja njene prizidke. Pod skupno streho tržnice, zgrajene
iz razgibane lesene konstrukcije, so prodajne mize iz umetnega kamna in paviljon z vso spremljajočo
infrastrukturo. Najbolj prepoznaven vtis dajejo celotni kompoziciji prepleti poti, ki se srečujejo in razvejajo
tako, da povzemajo obliko sotočja, ko usmerjajo gibanje skozi trg in park. Druga, manj prepoznavna, je
geometrija trikotne mreže, ki povezuje robove prostora, vzorec tlakovanja in obliko strešne konstrukcije v
celoto. V valoviti obliki strehe se zrcalijo valovita slemena gričevnatih hribov v okoliški krajini.
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Avtorji projekta, arhitekti prof. Janez Koželj, Blaž Rupar, Tina Rupar Kobe:
»Nagrada Agencije Spirit nam pomeni veliko. Po eni strani zato, ker gre za
strokovno potrditev našega dela na državni ravni, po drugi pa zato, ker je
komisija v dveh realiziranih projektih prepoznala osnovna vodila dela našega
biroja. Pri ustvarjanju namreč težimo k prilagoditvi lokaciji, ker verjamemo,
da ta najbolj vpliva na iskanje izvirne ideje, ki jo je potem možno uresničiti
le s popolnim razumevanjem konstrukcijske logike materiala. Les omogoča
najlepše in najbolj logične rešitve, ki so v največji meri takšne zato, ker je v
slovenskem prostoru veliko znanja in obvladovanja dela z lesom. Prepletanje
znanja in dobro sodelovanje udeležencev, tako arhitektov, tehnologov,
izvajalcev in naročnikov, je na koncu vidno v rezultatu in zadovoljstvu vseh
vpletenih.«

Ocena komisije
»Objekt je primer težnje po ohranjanju in
nadgrajevanju še prisotnih tesarskih veščin in
tehnologij, ki spodbuja tako arhitekte kot tehnologe
in tesarje k podobnim presežnim arhitekturnim
stvaritvam. Lesena konstrukcija nadstrešnice nad
tržnico nadgrajuje razumevanje tradicionalnih lesenih
konstrukcij, kot jih poznamo pri kozolcih ali lesenih
gospodarskih objektih ter vnaša v tržni prostor
Medvod prijetno svežino. Nagrada je rezultat dela
arhitektov, tehnologov in tesarjev ter občinske uprave,
ki je imela posluh za ohranjanje tradicije v leseni
gradnji.«

WOOD 21

DATA-teka
Investitor:
Lokacija: 		
Časovnica:
Površine: 		
Velikost območja:
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Občina Medvode
Medvode
Leto izvedbe 2019
Velikost objekta 353 m2
7400 m2

Projektant:
		
Projektanti: 		
			
Sodelavci: 		
			
Gradbene konstrukcije:
Krajinska ureditev: 		
			

3biro, d. o. o.
prof. Janez Koželj, Blaž Rupar, Tina
Rupar Kobe
Alenka Jager, Barbara Petek, Črt Jaklič,
Maruška Jamnik, Špela Jerkič
dr. Bruno Dujič, Jurij Jančar; CBD, d. o. o.
Janez Dolinar, Živa Grandon;
Krajinska arhitektura Janez Dolinar, s. p.

Izvajalci:
Foto:

Dimniki, d. o. o.
Miran Kambič

		
		

NAJ LESENA GRADNJA 2020

NAGRADA V KATEGORIJI ZA URBANIZEM IN ARHITEKTURO

APARTMAJSKO NASELJE
PODBREG
Trije apartmajski objekti se nahajajo na predelu zgornje ježe potoka Pišnica v središču Kranjske Gore, v
območju naselbinske dediščine. V vsaki stavbi se nahaja 5 do 6 apartmajev, ki so dimenzionirani asketsko, a
vseeno za potrebe počitnikovanja štiričlanske družine v celoti funkcionalno. Z oblikovalsko tehničnega vidika
so projektanti ustvarili serijo objektov, ki jih odlikujejo zelo preprosti detajli in osnoven izbor materialov.
Konstrukcijska posebnost je prenos obremenitve dveh vmesnih leg na osrednjo nosilno steno preko
V nosilcev. Ti dajejo podstrešnemu programu svojstven značaj, saj nad nekoliko masivnejšim lesenim
podstavkom streha prosto zalebdi. Gradnja stanovanjsko-apartmajskega naselja Podbreg temelji na materialih
z nizkim okoljskim odtisom, zelo malo je uporabljenih tudi sintetičnih materialov na bazi naftnih derivatov.
Posamezni stavbni členi so izvedeni v skeletni leseni gradnji, stropna lesena konstrukcija pa je vključno s
špirovci v celoti vidna.

WOOD 23

DATA-teka
Investitor:
Lokacija: 		
Leto projekta:
Leto izvedbe:
Površine: 		
Klet: 		
Pritličje: 		
Nadstropje:
Mansarda:
Parcela: 		
Pozidana površina:
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Alpgrad, d. o. o.
Kranjska Gora
2019
2019
2300 m2
877 m2
480 m2
490 m2
460 m2
1550 m2
450 m2

Projektant:
		
Avtorji projekta: 		
			
Elektro inštalacije: 		
Gradbene konstrukcije:
armiranobetonske: 		
lesene: 			

studio abiro, d. o. o.
Matej Blenkuš, Katja Cimperman,
Tadej Rezar
EL-ARI, d. o. o.

Strojne inštalacije: 		
			

Šlibar inženiring, d. o. o.
PROKO+, d. o. o.

Izvajalci:
Foto:

Glavni izvajalec: Alfa Natura, d. o. o.
Miran Kambič

		
		

KM-PROJEKT, Mitja Koblar s.p.
dr. Bruno Dujič in Blaž Kocina, CBD, d. o. o.

NAJ LESENA GRADNJA 2020

Avtorji projekta, arhitekti Matej Blenkuš, Katja Cimperman in Tadej
Rezar: »Nagrada nam je v veliko čast in priznanje. Še posebej smo
hvaležni komisiji, da je z uvedbo kategorije urbanizem prepoznala
ambicijo projekta, da je z načrtno kombinacijo lesa in armiranega
betona vzpostavil značilno urbanistično, morfološko, programsko in
materialno členitev programa. Gre namreč za program, ki je po eni
strani »premajhen« za tradicionalne naselbinske dele alpskih naselij,
po drugi strani pa njihovo nekritično združevanje v t. i. apart-hotele presega osnovna merila kraja. Leseni apartmaji nanizani okoli betonskih
stopnišč so združeni v večje enote pod skupno streho, a hkrati ohranjajo svoje osnovno merilo.
Menimo, da je potrebno leseno gradnjo razumeti tudi v bistveno širšem kontekstu, saj je tradicionalno gledano, s svojimi osnovnimi
gabariti, sistemi sestavljanja in gradnje oblikovala večino urbanistične tipologije predalpskih in alpskih naselij v Sloveniji in v širši regiji.
Danes se na to značilnost v celoti pozablja in se čas lesa prepoznava le v njegovih neposrednih materialnih kvalitetah.«

Ocena komisije
»Objekti v naselju ustvarjajo želeno harmonijo v
prostoru z arhitekturo, ki je zavestno naslonjena na
tradicijo in hkrati s sodobnejšo interpretacijo klasičnih
oblik uporabe lesenih konstrukcij. Nagrada je bila
podeljena zaradi prispevka k ohranjanju harmonične
podobe tradicionalnih alpskih naselij in smiselne
uporabe lesa v alpskem prostoru Slovenije.«

WOOD 25

NAGRADA V KATEGORIJI JAVNE STAVBE

ŠPORTNI CENTER
TREBELNO

Dozidava šole in telovadnice je umeščena na ozko pobočje pod idilično vaško silhueto in nadaljuje niz šolskih
učilnic in vrtca. Popolnoma lesena in delno vkopana telovadnica oblikuje manjši trg, vstopna ploščad pa
predstavlja novo središče za širšo vaško okolje. Stekleni parter telovadnice je povezan z manjšo ploščadjo,
ki je zaradi majhnega merila in prijetnega zavetja svojevrstna učilnica na prostem. Zasnova prostorov je
racionalna in fleksibilna, oblikovanje volumnov in streh z namenom dematerializacije velike stavbne mase
pa prilagojeno okoliškemu kontekstu. Na streho obešena tribuna oblikuje pokriti previs za prijazen dostop
otrok v vrtec, v nadstropje telovadnice pa so projektanti umestili knjižnico z večnamenskim predprostorom
in panoramskim pogledom v pokrajino. Tako telovadnica kot knjižnica sta s parterjem in okoliško krajino
povezani vizualno in fizično. Dozidavo šole in telovadnice zaokrožuje ureditev zunanjih igrišč in nov, otrokom
prijazen in varen dostop do objekta.
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Avtorici projekta, arhitektki Mojca Gregorski in Martina Ferfila: »Nagrada je
predvsem priznanje naročniku in investitorju Občini Mokronog – Trebelno, ki
se zaveda pomena vlaganja v kakovostno arhitekturo za otroke, še posebej
v odmaknjenih, vaških okoljih. Izkušnja doživetja in uporabe šolske stavbe,
v katerih otroci preživijo polovico svojega otroštva, jih namreč oblikuje in
zaznamuje za vse življenje. Nagrada je dokaz, da lahko kljub finančnim
in prostorskim omejitvam nastane res dobra arhitektura za ljudi – lesena
konstrukcija telovadnice, zasnovana v merilu kraja, ustvarja prijetno šolsko
okolje in nov javni prostor lokalne skupnosti.«

Ocena komisije
»Pri dozidavi šole in telovadnice so se arhitekti in
projektanti soočili z izjemno zahtevno lokacijo in uspeli
z domiselnimi tehnološkimi in funkcionalnimi rešitvami
ustvariti ne le programsko zahtevno celoto, temveč
tudi arhitekturo velike kakovosti. Objekt si zasluži
nagrado tako po kriteriju kakovostne arhitekture kot
tudi vrhunske tehnologije uporabe lesa.«

WOOD 27

DATA-teka
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Investitor: 		
Lokacija: 			
Časovnica:
Leto načrtovanja: 		
Leto izvedbe: 		
Površine:
Pritličje + nadstropje
(športni center): 		
Dodatno dozidava šole:
Parcela: 			

Občina Mokronog - Trebelno
Trebelno		

Projektant: 		
Avtorici projekta: 		
Ekipa: 			
			
			
Gradbene konstrukcije:
Elektro inštalacije: 		
Strojne inštalacije:		
Zunanja ureditev: 		
Izvajalci:
		
			
Foto:
		
Portret (Gregorski): 		

KONTRA arhitekti, d. o. o.
Mojca Gregorski, udia, Martina Ferfila, udia
Samo Kralj, u.d.i.a.,
Žiga Misjak, u.d.i.a. (grafika),
Sanel Muranovič, m.i.a. (prostorski prikazi)
Proding, d. o. o.
TE biro, d. o. o.
Emineo, d. o. o.
TEGA invest, d. o. o.
CGP gradnje, d. o. o. in
Marles hiše Maribor, d. o. o.
Miran Kambič
Primož Korošec

2017
2018 		
980 m2
227 m2
5160 m2

NAJ LESENA GRADNJA 2020

NAGRADA V KATEGORIJI STANOVANJSKE STAVBE

BLOK KARANTANIKA
V Domžalah ob Karantanski cesti stoji prva 4-etažna lesena stavba v Sloveniji, ki
predstavlja svojevrsten presežek na področju lesene gradnje. Večstanovanjski objekt
ima 20 stanovanj, od najmanjšega, ki meri nekaj manj kot 40 m2, do največjega
z nekaj več kot 150 kvadrati. Objekt ima večjo dostopno ploščad s kolesarnico in
kletno etažo z garažami ter priročnimi shrambami za posamezno stanovanjsko
enoto. Vse etaže so povezane s stopniščem in osebnim dvigalom. Že v natečajnem
elaboratu so avtorji predvideli leseno izvedbo, za kar so v času projektiranja navdušili
še naročnika in na koncu se je izkazalo, da sta les in z njim povezana kultura bivanja
k nakupu stanovanja pritegnila tudi bodoče etažne lastnike. Razen betonske kletne
etaže, je objekt v celoti izveden s križno lepljenimi lesenimi paneli (sistem gradnje
CLT). Vsi elementi konstrukcije so montažni in predhodno pripravljeni v proizvodnji,
zato je bil blok Karantanika, za razliko od tradicionalno grajenih objektov, za vselitev
primeren takoj ob dokončanju.
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DATA-teka
Investitor:
Lokacija: 		
Leto načrtovanja:
Leto izvedbe:
Površine:
Skupno: 		
Klet: 		
Prilitličje:
1. nadstropje:
2. nadstropje:
Terasna etaža:
Parcela:
Pozidana površina:

ALFA INT, d. o. o.
Domžale
2015 - 2016
2017
3050m2
1100 m2
500 m2
600 m2
500 m2
350 m2
2365 m2
525 m2

S 1.2

POZ 411 10/18 (GL24h)

TS 1.2

S 2.1

T 1.5

.66

S 2.2

2.64
3.21

.66 .26
.35

S 1.1

POZ 413 10/28 (GL24h)

POZ 314 16/16 GL24h

2.60
3.26

POZ 313 24/24 GL24h

POZ 341 HEB 240 S235

TS 1.2

POZ 311 HEB 240
POZ 312 16/16 GL24h

19

POZ 343 12/12 (GL24h)

x 27

POZ 145 K.C. 15/15 10

POZ 344 16/16 (GL24h)

/17

,2
TB 1.1

TB 1.1

.49

Z 2.4

POZ 241 HEB 240 S235

POZ 214 24/24 GL24h

2.60
3.09

POZ 211 HEB 240
POZ 213 4/24 GL24h

POZ 212 16/16 GL24h

POZ 243 14/14 (GL24h)

18

x 27

POZ 244 K.C. 15/15 6

POZ 145 K.C. 15/15 10

/17

,2
T 1.2

TB 1.3

.49

TB 1.2

POZ 141 HEB 240 S235

POZ 113 24/24 GL24h

POZ 112 16/16 GL24h

POZ 115 24/24 GL24h

POZ 114 16/16 GL24h

2.60
3.09

POZ 111 HEM 280
POZ 143 16/16 (GL24h)

18

x 27

/17

POZ 144 40/10 CLT 3s 100

POZ 145 K.C. 15/15 10

ST 1.2

Z 2.3

,2

T 0.1

T 0.1

ST 1.2

TS 1.3

.32.23
.50
.50

.50
.50

.50
.50

2.35
3.29
3.79

/17

TK 1.1

30 MOJA HIŠA MOJ DOM

x 27

,7
TK 1.3

TK 1.2

TK 1.1

TK 1.2

TK 1.1

.50
.50

2.52
3.29

.26.29
3.79
3.29
2.35

3.90
3.40
2.35
.26 .79

1,5 %
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Projektant: 		
Arhitektura: 		
Gradbene konstrukcije:
Elektro inštalacije: 		
Strojne napeljave: 		
Izvajalci: 			
			
			
Foto: 			

TRIA STUDIO, d. o. o.
TRIA STUDIO, d. o. o.
CBD, d. o. o.
Evo, d. o. o.
Matjaž Strušnik, s. p.
glavni izvajalec Alfa Natura, d. o. o.
betonski del Trgograd, d. o. o.
zunanja ureditev Tria studio, d. o. o.
Damjan Švarc
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Avtorji projekta, arhitekti Jernej Hočevar, Matevž Vrhovnik
in Martin Lovrenčič: »Prejeta nacionalna nagrada za naj
leseno gradnjo nam tudi zaradi vloženega truda v končno
realizacijo pomeni veliko. Predstavlja nam priznanje za do
sedaj opravljeno delo in predvsem spodbudo za prihodnje
delo na področju projektiranja lesene gradnje. Verjamemo,
da bodo dobre izkušnje prebudile širšo zavest o kakovosti
bivanja, tako med investitorji kot tudi med končnimi
uporabniki, zaradi katerih pravzaprav nastajajo uspešne
zgodbe.«

Ocena komisije
»Avtorji večetažnega stanovanjskega objekta so dokazali,
da je moč s sodobnimi tehnologijami uporabe lesa doseči
primerljive konstrukcijske in funkcionalne karakteristike
kot pri klasični opečni ali betonski gradnji, a z ugodnejšim
bivalnim ugodjem. Nagrada spodbuja k nadaljevanju
razvoja uporabe lesa v visoki gradnji in je plod ocene
arhitekturne in tehnološke vrednosti objekta.«
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Foto: Arne Hodalič

TRAJNOSTNI ŠPORTNI
CENTER SQUASHLAND
Objekt je primer manifestacije inovativne rabe lesa v zahtevnih
in kompleksnih športnih objektih. Izveden je z obilo tehnološke
smelosti in po svoji velikosti predstavlja enega izmed največjih
skvoš centrov v Evropi ter je po izvedbi v leseni konstrukciji iz križno
lepljenih plošč tudi največji tovrsten objekt na svetu. Nagrada je
podeljena za radikalno in domiselno programsko arhitekturno
rešitev ter inovativno uporabo tehnologije v leseni gradnji.
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Goran Miličević, avtor projekta: »Veseli me prepoznava vzorne in smele
trajnostne gradnje na športnem področju. Če sem čisto iskren, sem še bolj
vesel, da je na podelitvi ob meni stal dr. Bruno Dujič, ki je kot strokovnjak znal
izpolniti vse tehnične zahteve projekta, in mi kot človek stal ob strani, zaupal in
me spodbujal. Brez njega in njegove ekipe strokovnjakov ta stavba zagotovo ne
bi bila lesena.
Me pa nagrada tudi spominja na številne birokratske prepreke, na katere
sem naletel pri urejanju dokumentacije in financiranju projekta, ki danes stoji
in je prvi leseni skvoš center na svetu. Močno si želim, da bi država končno
prepoznala vse prednosti in uporabnost lesa, gradbenega materiala, ki nam ga
ponuja narava sama in na srečo ravno nam v Sloveniji v izobilju.«

Direktor in vodja razvoja v podjetju
CBD, d. o. o., dr. Bruno Dujič
»Odraz kvalitetnega dela so nagrade, ki smo jih
projektanti vedno veseli, so pa te nagrade, ki se
podeljujejo na področju arhitekture, v prvi vrsti
namenjene investitorjem, ki so zaupali v znanje
projektantov in izvajalcev ter financirali celotno izvedbo,
kar pa je pogoj, da se lahko tovrstne nagrade za takšne
prepoznavne in prestižne objekte sploh podelijo.
Z investitorjem, ki je hkrati tudi avtor arhitekturne
ideje Squashlanda, sva razvoj projekta začela pred
mnogimi leti. Kreiranje in iskanje optimalnih rešitev
naju je povezalo in spoprijateljilo. Veliko je bilo skupaj
preživetega časa, ki je bil ustvarjalen, poln navdihov,
da je investitor projekt v okviru omejenih finančnih
zmožnosti pripeljal do končnega rezultata, ki se sedaj
odraža v sodobnem trajnostnem športnem objektu, ki
je po številnih kriterijih izjemen v primerjavi s tovrstnimi
objekti po svetu. Objekt je gostil veliko igralcev skvoša
iz različnih delov sveta in vsi so bili nad videzom,
toplino in bivanjskim ugodjem navdušeni in so čestitali
investitorju in avtorju ideje za izjemen dosežek. Ob tej
priložnosti mu še enkrat čestita celotna ekipa CBD.«
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DATA-teka
Lokacija objekta:
Ljubljana
Avtor projekta:
Goran Miličević/ POINT, d. o. o.
Investitor:
CURBIS, d. o. o.
Statika in izvajalec
lesene konstrukcije: CBD, d. o. o.
Leto izvedbe:
2018
Kvadratura objekta: pribl. 1500 m2
Partnerji projekta:
Temeljna blazina: FIBRAN, d. o. o.
Energetske rešitve: Petrol, d. o. o.
Fasadni sistem:
Saint-Gobain Weber
Senčila: Senčila
Medle, d .o. o.
Strojne inštalacije: Ensi, d. o. o.
Prezračevanje:
KLIVENT, d. o. o.
Ogrevanje, hlajenje, sanitarna toplotna oskrba: Valillant, d. o. o.
Sistem dvigal:
Schindler, d. o. o.
Led razsvetljava:
Geoenergetika, d. o. o.
Stropna sevala:
Schmole, d. o. o.
Epoksi premazi:
Valenarius, d. o. o.
Ozelenitev strehe: Humko, d. o. o.
Montažne stene:
Montaža Škerjanec, d. o. o.
Fotografije:
agencijaLOTOS.net
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PROJEKTIRANJE LESENIH
KONSTRUKCIJ / IZVEDBA XLAM
CLT KONSTRUKCIJ / RAZISKAVE IN RAZVOJ

Projektantska
ekipa CBD vodilna ekipa
v regiji.

Projekti:
Slovenija, Hrvaška,
Italija, Avstrija, Nemčija,
Turčija, Francija, Švica,
Švedska in ZAE Dubaj.

CBD
vaš partner
od ideje do
izvedbe

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA
DRZNA ARHITEKTURA
15 LET
XLAM CLT tehnologija je izvedba lesenih masivnih objektov iz križno
lepljenih (CLT) sten in plošč, kar je najboljša in hkrati konkurenčna
alternativa tako za klasično kakor tudi za leseno montažno gradnjo.

CBD gradbeno in poslovno projektiranje, d.o.o., Lopata 19G, 3000 Celje
BIRO: Sojerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Gsm: +386 41 842 752, cbd@cbd.si, www.cbd.si
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Ana Struna Bregar je izvršna direktorica zavoda CER (Centra
energetsko učinkovitih rešitev) – partnerstva za trajnostno
gospodarstvo Slovenije, mreže naprednih podjetij in organizacij,
ki spodbujajo prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo.
Že več kot 15 let se ukvarja z razvojem in vodenjem platform za predstavitev inovativnih praks, ozaveščanje
in promocijo na področju kakovostno grajenega prostora ter trajnostnega gospodarstva. V zadnjih treh letih
se je posvetila trajnostnemu menedžmentu.
Bila je vodja hiše arhitekture pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije. Je ustanoviteljica in nekdanja
direktorica platforme Odprte hiše Slovenije, največjega slovenskega arhitekturno nepremičninskega festivala, ki je del mednarodne mreže. Za Odprte hiše Slovenije in projekt izobraževanja otrok in pedagogov o
grajenem prostoru – Igriva arhitektura, je prejela tudi največji stanovski priznanji – Plečnikovo odličje. V letu
2020 je bila pobudnica zavezništva za zeleno okrevanje po pandemiji covid-19, za kar so v CER leta 2020
prejeli nagrado časnika Finance.

foto: Janez Marolt
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LESENA GRADNJA –

POMEMBEN STEBER PODNEBNO
NEVTRALNEGA GOSPODARSTVA

Evropska unija je z evropskim zelenim dogovorom poslala v vse države
članice in v svet jasno sporočilo: prihodnost je zelena, krožna in digitalna! »Evropa bo do leta 2030 izpuste zmanjšala za najmanj 55 odstotkov.
Pot do podnebne nevtralnosti v letu 2050 je tako jasna,« je dejala predsednica Evropske komisije Urs3,7ula von der Leyen.

gospodarstvo ni več alternativa, temveč je edina možna pot. Naša zelena nit so zelene tehnologije, ki imajo manjše vplive na okolje, dvigujejo
kakovost bivanja, odpornost in konkurenčnost. Aktivnosti usmerjamo
v pospeševanje razvoja in uporabe zelenih rešitev v vseh sektorjih. Da
smo usmerjeni v prave izzive in priložnosti, kaže dejstvo, da trg zelenih
tehnologij skokovito raste, s 27-odstotno letno rastjo in bo v štirih letih
presegel 30 mrd dolarjev. Zadnja globalna dogajanja so dala našemu delovanju dodatni pospešek. Vedno močneje smo mednarodno vpeti. Smo
sopodpisniki evropskega zavezništva za zeleno okrevanje po pandemiji
covid-19. Zato smo lani aprila spontano ustanovili nacionalno zavezništvo za zeleno okrevanje. Namen je bil zbrati in na vlado posredovati
zelene predloge za zeleno okrevanje po covidu. V zavezništvo je do danes pristopilo 130 partnerjev.

11. decembra 2020, na prvo obletnico evropskega zelenega dogovora,
smo bili priča zgodovinski potrditvi sveta EU – predsednikov vlad EU, o
zavezujočem cilju znižanja emisij za 55 odstotkov do leta 2030 glede na
leto 1990. To so cilji, ki sledijo ciljem Pariškega podnebnega sporazuma
iz leta 2015, s katerim se je skoraj 200 držav zavezalo k omejitvi globalnega segrevanja na »precej manj kot« 2 °C oziroma, da ne bi preseglo 1,5 °C. Z novimi cilji želi Evropska unija in hkrati
Republika Slovenija vzpostaviti trajnostno evropsko
gospodarstvo, ki do leta 2050 ne bo več ustvarjalo
neto emisij toplogrednih plinov. Dogovor predvideZeleno gospodarstvo
va učinkovitejšo rabo virov, zaustavitev podnebnih
sprememb in zmanjšanje onesnaževanja.

Poseben pomen v CER posvečamo trajnostni gradnji, ki je izjemno pomemben del širšega globalnega prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo.
ni
Stavbe predstavljajo največji delež celotne končne
porabe energije v EU (40 %) in ustvarijo približno 35
več alternativa, temveč
Prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo je edi% vseh toplogrednih emisij. Razogljičenje stavbneje edina možna pot.
na možna prihodnost in največji projekt naše družga fonda do leta 2050 zahteva gradnjo visokoučinbe. Vsaka naša aktivnost mora zmanjševati porabo
kovitih novih stavb in intenzivno prenovo obstojenaravnih virov, emisij in odpadkov ter mora biti bolj
čega stavbnega fonda, prehod na oskrbo z energijo
energetsko učinkovita. Emisije morajo imeti takšno
iz obnovljivih virov, izbiro gradbenih materialov z
ceno, da bo vplivala na naše obnašanje. Nujna je
manjšim ogljičnim odtisom, iz recikliranih surovin
preobrazba politik v bolj stabilne in ambiciozne; preobrazba podjetij
in odprta vrata za nove, zelene tehnologije ter informacijske rešitve v
in organizacij v okoljsko manj obremenjujoče in ne nazadnje so nujstavbah. Prav zato je gradnja trajnostnih stavb, ki sledi okoljsko, ekone spremembe naših navad kot posameznikov. Nujne so nove okoljsko
nomsko in družbeno pomembnim vidikom kakovosti, ključen sestavni
manj obremenjujoče tehnologije (storitve, produkti in procesi) ter predel širšega prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo.
usmeritev sredstev v razvoj zelenega gospodarstva. Po oceni UN EnviStrateški pomen pri prehodu v nizkoogljično družbo, vzpostavitvi podronment Programme Finance Iniciative naj bi letni stroški prilagajanja
nebno nevtralnega gospodarstva in trajnostnega razvoja pa za Slovepodnebni krizi do leta 2030 znašali 140–300 bilijonov USD, do leta 2050
nijo predstavlja uporaba lesa. Les je naravno obnovljiv, nizkoogljični
pa 280–500 bilijonov USD.
material, ki znižuje emisije toplogrednih plinov in zmanjšuje podnebne
V CER – partnerstvu za trajnostno gospodarstvo Slovenije si aktivno
spremembe ter hkrati omogoča prijetno in zdravo bivalno okolje. Zato
prizadevamo za spodbujanje podnebno nevtralnega gospodarstva in
je zelo pomemben material pri razogljičenju stavbnega fonda. Gradnja z
znižanja emisij za vsaj 55 odstotkov do leta 2030 v vseh sektorjih. CER
lesom ima številne prednosti in tudi multiplikativne učinke: minimalna
deluje od leta 2012 in je bil najprej usmerjen v energetske prenove stavb,
poraba energije, hitra gradnja in visoka trdnost glede na majhno lastno
nato v trajnostno mobilnost. Danes smo prvo partnerstvo za trajnostno
težo, skladiščenje CO2, spodbujanje novih zelenih delovnih mest, razvoj
gospodarstvo Slovenije. Združujemo več kot 60 članov, zelenih voditenovih rešitev za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.
ljev in pionirjev iz različnih sektorjev. Tistih, ki se zavedajo, da zeleno
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Z leve proti desni: Polona Filipič, Nives Čorak, Špela Kuhar, Barbara Viki Šubic, Tina Gradišer, Maruša Žemlja, Vesna Kamin Kajfež / foto: Jana Jocif

PO POTEH LESA

V ARHITEKTURI
tekst: Barbara Viki Šubic, Tina Gradišer/ foto: Center arhitekture Slovenije

S povezovanjem znanja o tehnični
obdelavi lesa, veščini njegovega
oblikovanja in začetkom zavedanja o
njegovi vsestranski uporabnosti lahko
pomembno vplivamo na prihodnost
uporabe tega materiala v arhitekturi in
oblikovanju, saj trend uporabe lesa v
stavbarstvu nedvomno raste.

P

riročnik Po poteh lesa v arhitekturi želi bodočim strokovnjakom
iz lesne stroke ponuditi znanje, da bodo v prihodnosti lažje
ločili kakovostno od manj kakovostne arhitekture, interierja
in oblikovanja – v pogovorih z naročniki bodo bolj suvereni in
postali bodo boljši strokovnjaki. »Priročnik ne želi učiti, kako se
lesena gradnja načrtuje, ampak v prvi vrsti, kaj vse je možno iz lesa
zasnovati in kako lahko ta naravni in vseprisotni material pripomore h
kakovostnemu bivalnemu okolju, kulturi gradnje ter splošni ubranosti
in podobi okolja,« je v njegovo recenzijo zapisal prof. dr. Matej
Blenkuš.

PRIMERI DOBRE PRAKSE IZ TREH DRŽAV
»V arhitekturni in oblikovalski stroki že dolgo časa opažamo, da je
splošni nivo zavedanja o kakovostni arhitekturi in oblikovanju kakor
tudi odnos do stavbne kulturne dediščine na zelo nizki ravni. V
Centru arhitekture Slovenije smo si zato skupaj s partnerji: Šolo za
gozdarstvo in lesarstvo Karlovac, Fakulteto za arhitekturo Univerze
v Zagrebu, Šolskim centrom Škofja Loka in Šolo za umetnost in
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arhitekturo za otroke in mladino iz
Innsbrucka znotraj projekta ERASMUS+
zastavili premostitev ovir pri prenosu
znanj o arhitekturi in oblikovanju
ter v ta prizadevanja vključili dijake
srednjih poklicnih šol smeri lesarstvo,«
pojasnjujejo urednice priročnika Nives
Čorak, Tina Gradišer in Vesna Kamin
Kajfež.
V priročniku so predstavljeni primeri
dobrih praks arhitekture in interierja
v lesu v Avstriji, Sloveniji in na
Hrvaškem. Zastavljen je tako, da lahko
dijaki spoznajo tako tradicionalno
arhitekturo in interierje iz 50. in
60. let 20. stoletja kot tudi sodobno
arhitekturo. »Prikazani objekti jim
odstirajo svet arhitekture in oblikovanja
in jih ob ogledu opolnomočijo v
prepoznavanju, da bodo znali ceniti in
pravilno vrednotiti stavbno dediščino
in ločevati kakovostne primere od
manj kakovostnih. Izbor referenčnih
primerov arhitekture iz lesa jim ponuja
dodatna znanja in širino uporabe lesa,
ki jih med svojim šolanjem sicer ne
spoznajo. Danes so to dijaki, jutri pa
že izvajalci, ki bodo ustvarjali dela na
področju arhitekture in interierja,«
pravijo v Centru arhitekture Slovenije,
ki je založil in izdal priročnik.

ARHITEKTURA JE
KULTURA
Center arhitekture Slovenije je zavod,
ki deluje v javnem interesu na področju
ozaveščanja, vzgoje in izobraževanja
o kulturi bivanja, grajenem prostoru,
arhitekturi in oblikovanju različnih
starostnih skupin in javnosti. V Centru,
sicer v sodelovanju s širšo ekipo,

stalno in aktivno delujejo arhitektke
Barbara Viki Šubic, Tina Gradišer,
Nives Čorak in Polona Filipič. Vsaka
na individualni način sledi svojemu
srčnemu poslanstvu v arhitekturi in
arhitekturnemu izobraževanju, vse pa
pod skupnim imenovalcem delujejo
na področju pedagogike, publicistike
in tudi arhitekturnega projektiranja.
»Močno namreč verjamemo, da nosi
arhitektura visoko kulturno, družbeno
in ekonomsko vrednost, zato spada
njeno razumevanje v splošno izobrazbo.
Je vrednota in temelj naše kulture, ki
kaže tudi na razvitost naše družbe,
zato si vsak dan znova prizadevamo,
da ta zares postane močan temelj
za kakovostni in trajnostni razvoj
prihodnosti naše družbe. Arhitektura
namreč je kultura,« razmišljajo
arhitektke.

PROSTOR OBLIKUJEMO
VSI IN PROSTOR
OBLIKUJE NAS
»Marsikdo se ne zaveda, kako močan
vpliv imata prostor in arhitektura
na naše življenje, zdravje, počutje,
uspešnost, varnost in zadovoljstvo.
Vsi ljudje, ne samo arhitekti, krajinski
arhitekti in prostorski načrtovalci,
oblikujemo prostor, hkrati pa prostor
oblikuje nas. Z različnimi aktivnostmi,
ki jih organiziramo, si želimo, da se tega

začnejo zavedati ljudje vseh starostnih
skupin,« pojasnjujejo svoja načela.
Poleg programa Igriva arhitektura,
ki je namenjen šolajočim se otrokom
in presega ustaljene metode
izobraževanja, bodo letos že šesto leto
razpisali natečaj za učence osnovnih šol
in vrtcev »Vseslovenski dan habitata«,
ki poteka vsako leto prvi ponedeljek v
oktobru. Vsako leto organizirajo tudi
Vurnikove dni, ki z razstavami, vodstvi,
delavnicami in predavanji osvetljujejo
delo in življenje enega pomembnejših
slovenskih arhitekturnih parov: Ivana
Vurnika in njegove žene Helene Kottler
Vurnik. Ustvarili so tudi blagovno
znamko Darilo slovenske arhitekture, ki
je združuje kolekciji uporabnih izdelkov
z motivi iz ključnih del slovenske
arhitekturne dediščine.
»Želimo si, da z aktivnostmi, ki
ne dosežejo le strokovne, ampak
tudi laično javnost, pomembnost
kakovostne arhitekture in odprtega
prostora približamo vsem ljudem.
S tem delovanjem prispevamo svoj
delček v mozaik za ozaveščanje in
izboljšanje kakovosti oblikovanja našega
prostora in dvig zavesti slehernika o
pomenu bogate slovenske kulturne in
arhitekturne dediščine.«
Več o poteh lesa in poteh Centru lahko
izveste na njihovi spletni strani
www.centerarhitekture.org

»Naša prizadevanja k boljšemu zavedanju
o pomembnosti kakovostnega grajenega
okolja, bodo obrodila sadove šele čez nekaj
deset let. Takrat bodo otroci, s katerimi se
srečujemo danes, postali odrasli in pomembni
individuumi, ki bodo sooblikovali naše
grajeno okolje in mu dali svoj pečat,« pravijo
v Centru arhitekture Slovenije.
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Dr. Andreja Kutnar je redna profesorica na Fakulteti za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem,
direktorica raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE in predsednica
mednarodnega združenja za znanost in tehnologijo o lesu SWST
(Society of Wood Science and Technology).

tekst: Dušan Waldhütter, WOW Stories/ foto: slowoodlife.com
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F O K U S | Poslovna zgodba, zapisana v les

OD LESENIH KOCK DO
NAJVEČJE SLOVENSKE
LESENE ZGRADBE
Vse od njenih otroških let je posebno mesto pripadlo lesu že zato, ker so
raziskave – trenutno predvsem preko mentoriranja treh doktorskih
bile lesene kocke ene njenih najljubših igrač. Da se je odločila za študij
študentov -, sodelovanje v ekspertnih skupinah in pri projektih, ki jih
lesarstva, nato pa odprla svoje podjetje za proizvodno lesenega pohineposredno financira gospodarstvo, ustvarjanje strateških partnerstev
štva, je vsekakor tudi odslikava tega, da je odraščala ob domači mizarski
in kup administrativnega dela. Dogodki letošnjega leta bodo izjemni, v
delavnici. Že takrat jo je les očaral z vonjem in toplino, leta pozneje pa jo
veliki meri povezani z nastajajočim centrom v Izoli, ki ne bo imel le izjemne vsebine, ampak bo tudi največja slovenska lesena zgradba. Zaključv enaki meri navdušujeta še njegova večnamenskost in spremenljivost
ku gradnje bo sledila selitev in nato jeseni še uradno odprtje. Njene akter priložnosti in koristi, ki jih velikodušno ponuja. Jedro njenega raziskovalnega dela je povezano z obdelavo lesa, načini, kako lahko ta izjetivnosti in pozornost pa bodo okupirali tudi drugi pomembni dogodki,
men material naredimo še bolj koristen, trajnosten in okoljsko prijazen.
med njimi simpozij NIR Italia, mednarodna konferenca InnoRenew CoE
V času podoktorskega študija na Oregon State Uniin priprave na eno izmed najpomembnejših svetovversity v ZDA je nabranemu znanju dodala piko na
nih konferenc s področja sodobnega trajnostnega
»i« z mednarodnimi izkušnjami in predvsem stkagradbeništva Woodrise 2022.
Zastavila si je cilj, da
nimi vezmi z odličnimi strokovnjaki po vsem svetu.
Prostega časa nima prav veliko, zato ga prepušča
Vse to ji danes pri kreiranju rešitev na poslovni in
postane
InnoRenew
CoE
aktivnostim, ki jo energijsko napolnijo. Mednje spaakademski poti izjemno koristi.
dajo tako sprehodi po naravi kot branje znanstvenih
s področja trajnostne
Posplošeno povedano, lesu kot materialu, ki ima
člankov, pa tudi zapisovanje lastnih dognanj in raziodličen potencial, v Sloveniji nekako tradicionalno
skav, denimo knjige z naslovom Wood Modification,
gradnje in raziskovanja
ne priznavamo te vrednosti. Zdaj se to vseeno spreki je nastajala zadnji dve leti in jo je pravkar oddala
minja, opaža. Izhajajoč iz strategij in nacionalnih
obnovljivih materialov
v tisk. Andreja Kutnar je danes podpisana še pod 71
razvojnih usmeritev za širše področje lesarstva, ob
znanstvenih člankov, 59 izvirnih znanstvenih članvodilna raziskovalna
upoštevanju načel trajnostnega razvoja in sprejetih
kov in 12 preglednih, njena dela imajo 985 čistih citazavez za blaženje in prilagajanje na podnebne spretov. V letu 2014 je v soavtorstvu pri založbi Springer
ustanova na svetu.
membe, lahko po njenem mnenju pričakujemo, da
International Publishing AG v Series Green Energy
bo lesarstvo v prihodnjih letih vse pomembnejše. Z
and Technology objavila knjigo Contemporary Slonamenom, da to pospeši, sodeluje tudi pri pripravi
venian Timber Architecture for Sustainability – Sostrokovnih podlag in zakonodaje s področja lesarstva
dobna slovenska lesna trajnostna arhitektura. Objavila je tudi 47 člankov
in si prizadeva za popularizacijo lesne industrije.
v konferenčnih zbornikih, 83 izvlečkov na mednarodnih konferencah in
osem neobjavljenih konferenčnih prispevkov in še bi lahko naštevali
Inštitut, ki ga vodi, obuja zavedanje o strateškem in gospodarskem poenote njenega znanstvenega, raziskovalnega in izobraževalnega doprimenu lesa v Sloveniji in vrača zaupanje vanj. Zastavila si je cilj, da posnosa. Najbrž se te vrstice tistim, ki so ji leta 2003 čestitali ob prejemu
tane InnoRenew CoE vodilna raziskovalna ustanova na svetu s področja
Jesenkove nagrade, ne zdijo nekaj nepričakovanega – vročili so ji nagraziskovanja obnovljivih materialov in trajnostne gradnje. Ponosna je,
rado Biotehniške fakultete, ki jo vsako leto podelijo za največje dosežke
da delo v njem temelji na interdisciplinarnosti, inovativnosti in znanna področju pedagoške, raziskovalne in strokovne dejavnosti s področja
stveni odličnosti, saj je sama mnenja, da je les – kot surovina in kot mabiotehniških ved ter najboljšim dodiplomskim in podiplomskim diploterial – pravo slovensko bogastvo. In da si zasluži, da temu primerno z
mantom.
njim tudi ravnamo.
Zaradi pokoronske zimske hibernacije celotne družbe in pred letošnjim
odprtjem centra, ki ga inštitut InnoRenew CoE gradi v Izoli, ji izzivov
ne primanjkuje. Vodenje inštituta namreč zajema tudi vključevanje v

Večina se nas z lesenimi kockami pač le igra. Se pa najde kdo, ki iz njih
sestavi prav izjemno zgodbo o lesu.

WOOD 41

KJER
ZNANSTVENA
ODKRITJA
NAJDEJO
PROSTOR V
ARHITEKTURI
pripravil: Dušan Waldhütter, WOW Stories/
foto: InnoRenew CoE/ arhitektura: Eva Prelovšek Niemelä in Aarne Niemelä
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Izgradnja največje slovenske lesene stavbe – centra inštituta InnoRenew
CoE – poteka po načrtih: gradnja lesene konstrukcije v Izoli je končana,
enako predelne stene, v zaključni fazi so tudi inštalacijska dela; v leseno
nosilno konstrukcijo in v streho glavnega objekta so že namestili senzorje za
monitoring vlage.

G

radnjo bodo predvidoma
končali septembra in tudi
odprtje je predvideno jeseni,
pravi dr. Andreja Kutnar, direktorica
raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE.
Zaključno fazo gradnje edinstvenega
slovenskega objekta za raziskave in
inovacije smo izkoristili, da jo povprašamo
tudi o aktualnem dogajanju pod okriljem
tega izjemnega mednarodnega inštituta.

NAMEN GRADNJE CENTRA JE
MED DRUGIM TA, DA STROKOVNA
SPOZNANJA ZBRANA V INŠTITUTU
INNORENEW COE PRENESETE V
BIVALNO OKOLJE IN ARHITEKTURO.
KAKŠNE KONKRETNE KORISTI BO
TO PRINESLO V SLOVENSKEM IN
MEDNARODNEM OKOLJU?
Novi gradbeni kompleks, sestavljen
iz dveh stavb, ne bo le dom inštituta,
ampak obenem tudi raziskovalni objekt, v
katerega bo nameščena mreža senzorjev
za natančen monitoring vseh prostorov,
konstrukcijskih sistemov in fasad. Ti bodo

merili različne parametre – temperaturo,
vlago, akustiko, emisije, statične
obremenitve, staranje lesa na fasadah,
biotske, kemične in fizikalne količine -,
kar bo omogočilo vpogled v način staranja
lesa v stavbah in lažje načrtovanje lesene
gradnje v prihodnosti.
Zasnova za stavbi je nastala kot
interdisciplinarni projekt raziskovalcev,
podprta pa je z inovativno tehnologijo in
je v skladu z dognanji o vplivu grajenega
okolja na zdravje ljudi. Projektanti in
raziskovalci, zaposleni v InnoRenew
CoE, so pri tem združili znanja več
strok, od arhitekture, gradbeništva,
strojništva, psihologije, ergonomije in
lesarstva do znanja multidisciplinarnih
raziskovalcev zdravega bivanjskega
okolja. Z načrtovanima stavbama želimo
znanstvena odkritja prenesti v arhitekturo
in jih preveriti, s tem pa postaviti
tudi povsem nove cilje za prihodnost
arhitekturnega načrtovanja.
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RAZISKOVALNO DELO NA
INŠTITUTU INNORENEW COE
JE ZASNOVANO IZRAZITO
INTERDISCIPLINARNO IN
POVEZUJE NAJRAZLIČNEJŠE
STROKOVNJAKE, KI USTVARJAJO
NOVA ZNANJA NA PODROČJIH
OBNOVLJIVIH MATERIALOV IN
GRAJENEGA OKOLJA. KAJ VSE
PRAVZAPRAV ZAJEMA VAŠA
DEJAVNOST?
Pri naših raziskavah sodelujejo
psihologi, aplikativni kineziologi,
kemiki, lesarji in drugi, ki se posvečajo
proučevanju vplivov notranjega
okolja na zdravje ljudi oziroma
uporabnikov stavb. To vključuje tudi
razvoj novih materialov, ki nastajajo
s tako imenovano modifikacijo lesa.
Naša dejavnost zajema ustvarjanje,
preizkušanje, razvijanje in
industrializacijo metod modifikacije,
ki izboljšuje življenjsko dobo in
učinkovitost lesa ter omogoča nove
funkcionalnosti lesa. Ob tem razvijamo
tudi nove metode za ocenjevanje
materialov in njihove učinkovitosti
ter proučujemo, kako izboljšati vplive
modificiranega lesa na okolje.

EKIPA INŠTITUTA INNORENEW
COE JE MEDNARODNA IN SE
NENEHNO IZPOPOLNJUJE.
KAKŠNA JE KADROVSKA ZASEDBA
IN KAKO STE ORGANIZIRANI?
Ekipa zaposlenih v InnoRenew CoE je
zelo raznolika tako glede strokovnih
področij, s katerimi se ti ukvarjajo, kot
glede kulturnih in družbenih okolij,
iz katerih prihajajo. Inštitut, ki je bil
mednarodno usmerjen že na samem
začetku delovanja, trenutno zaposluje
70 oseb, od teh je 45 odstotkov vseh
zaposlenih tujcev, ki prihajajo iz 17
držav – Belgije, Bosne in Hercegovine,
Češke, Finske, Francije, Hrvaške, Indije,
Italije, Kitajske, Madžarske, Norveške,
Pakistana, Poljske, Španije, Švedske,
Tajske in ZDA. Med zaposlenimi je tudi
17 doktorandov – inštitut si namreč
prizadeva podpirati svoje zaposlene
na začetku njihovih akademskih in
raziskovalnih poti. Poleg tega je za
InnoRenew CoE pomembno tudi
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zagotavljanje prijetnega, pravičnega,
raznovrstnega in spolno enakopravnega
delovnega okolja, pri čemer je med
zaposlenimi trenutno 47 odstotkov
žensk.

IZJEMNA EKIPA ZA IZJEMNO
DELO, BI LAHKO REKLI. V KATERE
PROJEKTE PA STE PRAVKAR
VKLJUČENI?
Trenutno izvajamo 39 projektov, od
teh jih je velika večina mednarodnih.
Petindvajset projektov financira Javna
agencija za raziskovalno dejavnost –
ARRS, in sicer šest temeljnih, enega
podoktorskega in 18 bilateralnih. Ti
so povezani z enajstimi različnimi
državami – ZDA, Avstrijo, Bosno in
Hercegovino, Norveško, Madžarsko,
Estonijo, Litvo, Finsko, Dansko, Turčijo
in Italijo. Projekte financirajo še:
Evropski sklad za regionalni razvoj in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport RS – MIZŠ; Evropski kohezijski
sklad, MIZŠ in Javni štipendijski,
razvojni, invalidski in preživninski
sklad RS; Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano; program
Erasmus+; program ForestValue in
program Obzorje 2020.

VSI TI PROJEKTI NAJBRŽ
INTERDISCIPLINARNO
POVEZUJEJO ŠTEVILNA
PODROČJA VAŠEGA DELA?
Veliko projektov na inštitutu je
povezanih z raziskavami, ki proučujejo
bivanjska okolja glede na počutje in
zdravje uporabnikov, pa tudi njihove
ekološke vplive. Takšna sta, kot je lahko
razbrati že iz imen, na primer projekta
Metode univerzalnega oblikovanja
starostnikom prijaznih bivanjskih
prostorov ter Izboljšana kakovost
notranjega okolja in uporaba obnovljivih
materialov v notranjih prostorih za
zmanjšanje stresa pri uporabnikih
stavb.
Novi pristopi, ki omogočajo varno in
zdravo bivanje v notranjih prostorih,
običajno uporabljajo tudi novo
tehnologijo, ki temelji na senzorjih, zato
se raziskave na inštitutu posvečajo tudi
temu področju, npr. projekt Avtonomno
računalništvo na robu za spremljanje
kakovosti zraka. Z njim povezana
pomembna tematika je tudi zaščita
osebnih podatkov. Pilotna raziskava
projekta Pharaon, ki se je pravkar začela

v sodelovanju z Domom upokojencev
Izola izvajati v Sloveniji, ob izboljšavah
bivanjskega okolja za starejše odrasle
denimo izgrajuje tudi etični okvir,
povezan z zaščito osebnih podatkov.
Samim elementom grajenega okolja,
še posebej v povezavi z materiali na
biološki osnovi, pa so namenjeni
številni drugi projekti, ki se ukvarjajo
na primer s proučevanjem fasadnih
premazov z UV-zaščito na osnovi
bioogljika, izboljšanjem lastnosti
nizkokakovostnega lesa z zgoščevanjem
in uporabo naravnih polimerov, pa vse
do proučevanja lastnosti lesa in seveda
modificiranega lesa z različnih vidikov
ter potresno analizo visokih lesenih
zgradb.

KAKO STE S SVOJIMI
RAZNOLIKIMI AKTIVNOSTMI
VPETI V SLOVENSKO IN KAKO V
MEDNARODNO OKOLJE?
Tako v eno kot drugo se vključujemo s

Novi gradbeni kompleks, sestavljen
iz dveh stavb, ne bo le dom
inštituta, ampak obenem tudi
raziskovalni objekt, v katerega
bo nameščena mreža senzorjev
za natančen monitoring vseh
prostorov, konstrukcijskih sistemov
in fasad.

sodelovanjem pri različnih projektih,
z vključevanjem v združenja in mreže
ter z znanstvenimi objavami, pri čemer
smo zavezani odprtemu dostopu.
Raziskovalci na inštitutu so denimo
leta 2020 prispevali več kot 300 enot
znanstvenega komuniciranja, od tega 90
izvirnih znanstvenih člankov. Posebno
vlogo pri tem ima še Živi laboratorij
InnoRenew CoE, ki med seboj povezuje
116 članov iz 29 držav, največ jih je
seveda iz Slovenije.
Vse večji pomen pri vpetosti tako v
mednarodno kot slovensko okolje
pa predstavljajo naše mednarodne
konference. Od lastne mednarodne
konference – letos bo na vrsti tretja
zapored – do mednarodnega simpozija
NIR Italia in mednarodnega kongresa
SWST (The Society of Wood Science and
Technology). Nedavno je InnoRenew
pridobil tudi organizacijo Woodrise
2022, ene izmed najpomembnejših
svetovnih konferenc s področja
sodobnega trajnostnega gradbeništva.
Te konference Woodrise privabijo
preko tisoč strokovnjakov in drugih
obiskovalcev.

EDEN OD VAŠIH POMEMBNEJŠIH
CILJEV JE POVEZOVANJE
ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA
DELA IN GOSPODARSTVA. NA
KAKŠEN NAČIN TO POČNETE
IN KAJ BO ZA TA SEGMENT

POMENILO DOKONČANJE
GRADNJE VAŠEGA INŠTITUTA V
IZOLI?
V letu 2020 je InnoRenew CoE sodeloval
s 76 industrijskimi partnerji, bodisi
neposredno ali preko konzorcijskih
projektov. Več kot tretjina vseh
industrijskih partnerjev je iz Slovenije,
največ mednarodnih industrijskih
partnerjev pa iz Španije, Francije in
Italije. Večina industrijskih partnerjev
deluje na področjih lesarstva, IKT ali
kmetijstva. Med rezultati sodelovanja
z industrijskimi partnerji lahko
omenim prijavo evropskega patenta
za proizvodnjo dimenzijsko stabilnega
zgoščenega lesa, ki smo ga razvili v
sodelovanju z avstrijskim industrijskim
partnerjem Metadynea, v ospredje
pa lahko postavim tudi trenutno
intenzivno sodelovanje z danskim
podjetjem Velux, s katerim razvijamo
inovativno biozaščito lesa.
Ko bo predvidoma jeseni zaživel novi
inštitut v Izoli, se bodo taka sodelovanja
seveda še okrepila, saj bo imela
zgradba poleg sedmih laboratorijev,
ki bodo omogočili še celovitejše in
kakovostnejše raziskave, na pohodni
strešni terasi tudi testni poligon na
prostem. Inštitut bo lesni industriji tako
nudil prostor, raziskovalno opremo
ter zbiranje in analizo podatkov za
testiranje njihovih lesnih izdelkov
oziroma objektov.
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Hiša Leska

BIOGRAFIJA LESA
IN ARHITEKTURE
tekst: dr. Vesna Žegarac Leskovar/ foto: Jelovica
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S tiho željo po
perfekciji
Načrtovanje enodružinske hiše
predstavlja za arhitekta poseben izziv,
saj ob celovitem snovanju zahteva
še poistovetenje z načinom bivanja
naročnika. Izkušnja pa postane še za
kanček bolj zanimiva in kompleksna v
primeru, ko se arhitekt sooči z nalogo
zasnove lastne hiše.
Kadar je arhitekt hkrati tudi naročnik in
investitor, je postavljen pred edinstven
izziv, ko želi skozi projekt izkazati vsa
pridobljena znanja in izkušnje. V tihi
želji po perfekciji se ukvarja z iskanjem
skladnosti, lepote, ustvarjanjem
kakovostno grajenega okolja,
določanjem dovršene uporabnosti
in dorekanjem vsakega detajla ter
ne nazadnje tudi s sklepanjem
kompromisov.
Sredi leta 2014 sem bila postavljena
pred podvig zasnove lastnega doma.
Klasično projektiranje v biroju sem že
pred časom zamenjala s poučevanjem
in raziskovanjem na Fakulteti za
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gradbeništvo, prometno inženirstvo
in arhitekturo Univerze v Mariboru,
kjer sem vsa ta leta skozi sodelovanje
s številnimi slovenskimi podjetji
ostajala v stiku s prakso. Raziskovalno
in razvojno delo na fakulteti mi je
prineslo veliko izkušenj na področju
trajnostnega načrtovanja stavb,
arhitektonskih tehnologij in detaširanja,
še zlasti pa na področju arhitekture
lesenih stavb. Projekta sem se lotila s
precejšnjo vnemo in navdihom. A kmalu
sem ugotovila, da se je preigravanje idej
in konceptov prelevilo v neskončno dolg
proces, ki ga je kljub že omenjeni želji
po perfekciji treba omejiti in zaključiti,
če se želimo z družino v roku dveh let
preseliti v novo hišo.

Na razvoj koncepta
je vplivala idilična
lokacija
Pri razvoju koncepta hiše, ki smo
jo kasneje poimenovali Leska, je
pomembno vlogo odigrala idilična
lokacija v mirnem obmestnem prostoru
tik pod obronki pohorskih gozdov,
v kraju Bezena pri Rušah, le nekaj

Primarno vodilo je bilo ustvariti
prijeten dom in kakovostno
bivanje za šestčlansko družino.

kilometrov oddaljenosti od Maribora.
Čeprav sem se načrtovanja sprva lotila
sama, so moji člani družine kmalu
postali izrazito vpleteni v proces
nastajanja tega projekta. Pri zasnovi
hiše smo si zastavili več vodil, ki
smo jih v procesu dozorevanja ideje
medsebojno usklajevali. Primarno
vodilo je bilo ustvariti prijeten dom
in kakovostno bivanje za šestčlansko
družino. Kriterij kakovosti je bil vezan
tako na subtilno dojemanje prostora
hiše in okolice kot tudi na upoštevanje
številnih tehničnih zakonitosti, s
katerimi se lahko ustvarijo objektivni
pogoji za dobro bivalno ugodje. Glede
na velikost in želje naše družine je
programska zasnova hiše nakazovala

@mojahisamojdom

Hišo Leska je zasnovala
izr. prof. dr. Vesna Žegarac
Leskovar, dekanica Fakultete
za gradbeništvo, prometno
inženirstvo in arhitekturo
Univerze v Mariboru.
Predstavljamo vam nastanek
njenega projekta vse od prve
skice do zasnove interierja in
ureditve okolice; kako se je
znašla v vlogah naročnika,
investitorja in ustvarjalca v eni
osebi.
na precej velik volumen, ki pa ga je
bilo treba oblikovati na način, da
ne bode in ne izstopa pretirano iz
suburbanega okolja. Lokacija, na kateri
se razprostirajo sadovnjaki, travniki
in pobočje Pohorja na vzhodni in južni
strani, sta klicala k odpiranju hiše
k naravi. Na drugi strani je cestna
severna stran narekovala oblikovanje
nekoliko bolj zadržano arhitekturo, ki
pa vključuje nekaj izrazitih oblikovnih
poudarkov, kot so motiv lesenega
stebrišča in lesene fasadne obloge na
izpostavljenem vhodu.

Do večje
funkcionalnosti
z večplastno
programsko zasnovo

LEVO: Lokacija med sadovnjaki in travniki, ter
pobočje Pohorja na vzhodni in južni strani, sta
klicala k odpiranju hiše v tej smeri.
DESNO: Preigravanje idej in konceptov se je
skorajda prelevilo v neskončno dolg proces.
Takšna je bila prva idejna shema.
Foto: Osebni arhiv

V hiši namenjeni aktivni družini s
štirimi otroki smo želeli ustvariti
predvsem dva tipa prostorov, skupne
družinske in bolj individualne. Lastnost
skupnih družinskih prostorov je, da so
večji, nekateri se odpirajo na terase in
so namenjeni druženju ter skupnim
aktivnostim. Med temi so nekateri
s prav posebnimi vsebinami, kot so
fitnes in glasbena soba, ki nudijo neko
dodatno kakovost bivanja. Drug tip –
manjši in bolj individualni prostori – so
bolj zasebne narave in zagotavljajo več
miru. Bivalni prostori so orientirani

proti jugu in jugovzhodu, medtem
ko so servisni, delovni in sanitarni
umeščeni na severno stran ali v klet. Kot
zanimivost je pritličje zasnovano tako,
da ga lahko uporabljamo kot samostojno
stanovanje tudi v letih, ko zaradi
starosti ali gibalne oviranosti hoja po
stopnicah ni več najprijetnejša ali celo
možna. Vodilni motiv povezovanja
z naravo je izkazan tudi v postavitvi
komunikacijskih poti potekajočih do
hiše, ob hiši in skozi hišo. Komunikacije
v hiši so definirane s stopnjevanjem
širine, ki nakazuje ločitev javnega od
poljavnega in zasebnega prostora, ko se
z oženjem hodnikov stopnjuje zasebnost
prostorov. Komunikacijske osi v etaži in
mansardi se vedno iztečejo v naravo.
V sklopu volumna hiše se nahajajo
tudi zunanji prostori, nekateri odprti
in delno nadkriti ali pa popolnoma
zaprti. Nadstrešnica za avtomobile in
vhod sta povezana z nadkrito pasažo,
ki sočasno predstavlja poudarek in
streho vhodnega podesta. Ob parkirni
nadstrešnici vodi do glavnega vhoda
tudi klančina, ki omogoča dostop
do hiše gibalno oviranim osebam. V
sklopu objekta se nahaja še zunanja
neogrevana shramba. Na skrajni severni
strani se pojavi nadkrita niša, kjer je
možno pustiti kolo ali karkoli drugega,
česar ne želimo ali ne utegnemo takoj
shranjevati v zunanjo shrambo.
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Konstrukcijska
zasnova in tehnologija
gradnje
Skozi leta delovanja na področju
arhitekture sem pridobila kar nekaj
izkušenj z masivno in leseno gradnjo.
Čeprav masivni konstrukcijski sistemi
omogočajo veliko svobode oblikovanja
volumnov, napuščev in konzol, pa me
je pri leseni gradnji prepričala klima, ki
jo začutiš v lesenih hišah, dodatno pa s
tehnične plati tudi dovršenost izdelave
na račun prefabrikacije elementov in
hitre montaže na gradbišču. Tako smo
se odločili za leseno montažno hišo.
Klet je sicer v celoti izvedena v betonu,
medtem ko sta pritličje in mansarda
izvedena v lesenem okvirno-panelnem
konstrukcijskem sistemu. Postavitev
sten in razponi so izbrani v modularni
mreži izbranega konstrukcijskega
sistema, kar zelo vpliva na
poenostavitev in ekonomičnost izvedbe.
Prvoten namen je bil zasnovati hišo v
dobrem nizkoenergijskem standardu,
a sem skozi modifikacije zasnove, ki
so vključevale poigravanje z velikostjo
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in orientacijo zasteklitev, toplotno
prehodnostjo termalnega ovoja ter
oblikovanjem volumnov, kaj kmalu
ugotovila, da lahko dosežemo standard
pasivne hiše. Slednje je privedlo
tudi do tega, da smo skozi gradnjo
hiše evidentirali ključne detajle za
kasnejše dokazovanje ustrezne izvedbe
v zahtevku za nepovratno finančno
spodbudo, ki smo ga vložili na Eko
sklad.

Za leseno gradnjo me je
prepričala klima, ki jo začutiš
v lesenih hišah.

Pasivne in aktivne
strategije delovanja
stavbe
V fazi načrtovanja sem precej raziskovala
osončenje in vpliv pobočja Pohorja, kako
in ob kateri uri le-to zasenči določen del
parcele. Na podlagi teh analiz sem nadalje
določala lego in pozicijo teras (jutranja,
popoldanska), velikost in pozicijo oken ter
strategijo senčenja. Tako je za vroča obdobja
poleg zunanjih senčil in nadstreškov za
namen ohlajevanja načrtovano prezračevanje
skozi strešna okna, ki z odpiranjem dodatno
vzpodbudijo dvigovanje in izločanje ogretega
notranjega zraka iz objekta. Pregrevanje v
mansardnih prostorih in v jedilnici, ki se
nahaja pod izpostavljeno ravno streho, je
zmanjšano tudi zaradi uporabe izolacije
iz lesnih vlaken med stropniki in škarniki.
V hladnejših obdobjih leta je stavba pred
toplotnimi izgubami dobro zaščitena, saj
je toplotna prehodnost termalnega ovoja
nizka, zasteklitev na južni in jugovzhodni
strani pa omogoča relativno visoko količino
dobitkov sončnega sevanja. Skrbno je
bil tudi načrtovan koncept naravne
osvetlitve, zaznamovan z idejo stopnjevanja
intenzivnosti svetlobe v različnih prostorih.
V sklopu načrtovanja hiše smo uporabili
orodje Velux Daylight Visualizer, s katerim
smo analizirali raven naravne osvetljenosti,
kar se je izkazalo kot zelo koristno orodje, saj
smo se na podlagi analize odločili za dodatno
izbiro strešnih oken tudi v otroških sobah.
Med aktivnimi tehničnimi sistemi smo za
ogrevanje prostorov in sanitarne vode izbrali
toplotno črpalko (zrak–voda). V primeru
presežka toplote v poletnem času se toplotna
črpalka lahko uporablja tudi za hlajenje
stavbe. Vgrajen je tudi prezračevalni sistem z
vračanjem toplote odpadnega zraka.
LEVO ZGORAJ: Prednost tehnične plati lesene gradnje je tudi dovršenost izdelave na račun
prefabrikacije elementov in hitre montaže na gradbišču. Vir: Osebni arhiv
LEVO SPODAJ: Koncept naravne osvetlitve je bil skrbno načrtovan, zaznamovan z idejo
stopnjevanja intenzivnosti svetlobe v različnih prostorih.
DESNO ZGORAJ: Tudi pri zasnovi interierja je bila želja izpostaviti les, ki precej prispeva k
občutku topline. Kombinirali so ga s svetlimi barvami sten in stropov.
DESNO SPODAJ: Glavna materiala, ki se pojavljata pri ureditvi grajenega dela okolja, sta
beton – štokane ploščadi ter betonski tlakovci – in les.
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Les povezuje hišo Leska
v vseh segmentih, tako v
notranjosti kot zunanjosti;
leseni motivi izrekajo toplo
dobrodošlico že na fasadi.

Načrt situacije s tlorisom strehe (zgoraj)

Od prve skice do
vselitve: dve leti

1
2
3
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S prvimi gradbenimi deli, ki so zajemala
izkop gradbene jame za izvedbo kleti, smo
začeli v maju 2015. Montaža lesenega dela
hiše je bila narejena v avgustu, temu so
sledila dela na fasadi, strehi in vzporedno
tudi izvedba strojnih in elektroinštalacij
ter obrtniška dela v notranjosti hiše.
Montaža notranje opreme je prišla na
vrsto aprila, vselitev pa v meseca maja
2016. Torej, če bi zajeli še čas načrtovanja,
pridobivanja dokumentacije in ponudb, je

celoten proces trajal dve leti, kar je lahko
za koga malo, meni pa se je vleklo kot jara
kača. Žal se je treba zavedati, da kljub
relativno hitri postavitvi hiše, ti procesi
trajajo, predvsem pa je zelo pomembno,
da se dovolj časa nameni projektiranju.
Trajnostno načrtovanje namreč daje vedno
večji poudarek začetnemu vložku, tako v
smislu dobro premišljenega projekta kot
tudi nekoliko višje investicije, ki pa na
dolgi rok vodita do boljše ekonomičnosti,
obstojnosti ter predvsem do stavbe,
ki nudi uporabniku visoko kakovost
bivalnega ugodja.«

Načrt situacije s tlorisom pritličja (spodaj)

DATA-teka

1
2
3
5
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Ime projekta: Hiša Leska
Leto izgradnje: 2015
Kvadratura: klet: 154 m2, pritličje: 154 m2, pritličje - zunanji deli (obe pokriti terasi + zunanja shramba +
pokrita parkirna ploščad): 121 m2, mansarda: 123 m2
Energetska vrednost: Qh=14,3 kWh/(m2a).
Avtorica arhitekture: dr. Vesna Žegarac Leskovar, u. d. i. a.
Investitorja: Tomaž Leskovar in Vesna Žegarac Leskovar
Izvedba montažnega dela objekta: Jelovica hiše, d. o. o.
Izvedba masivnega dela objekta – klet: Demir gradnje, d. o. o.
Projekt gradbenih konstrukcij: Andrej Blatnik, univ. dipl. ing. grad., Plata, d. o. o.
Projekt strojnih instalacij: Dejan Šimunič, univ. dipl. ing. str., Svepro, d. o. o.
Projekt elektroinstalacij: Boris Vijačko, el. teh., Boris Vijačko, s. p.
Projekt ureditve okolja: Marko Klemenčič, u. d. i. a., Majda Toplak, gr. teh., dr. Vesna Žegarac Leskovar, u. d. i. a.
Vodilna mapa, arhitektura, organizacija projekta: BiPro Tim, d. o. o.

TIŠINA, KI NAVDUŠI.
Toplotna črpalka ADAPT

Oddajte povpraševanje in pridobite praktično darilo. Navedite kodo: MOJAHIŠA21

www.kronoterm.com 080 23 22

Majhnost notranje enote toplotne
črpalke, kjer je celotna kurilnica na
manj kot 0,5 m2 ter se zlije z okolico.
Notranja enota Kronoterm Hydro C.

Skrita toplina doma,
KI SE POKAŽE
Ljudje smo vizualna bitja, gledamo, opazujemo in sprejemamo.
Sprejemamo tisto, kar je lepo, kar v nas prebudi čustva, nam daje
zadovoljstvo in nas navdušuje. Navdušuje pa nas tudi dober dizajn. V
nasprotju s slabim, ki bode v oči, se dober dizajn z okolico zlije.
V današnjem vizualno usmerjenem svetu je samo oblikovanje pri
načrtovanju bivalnih prostorov izrednega pomena. Napredek pri
oblikovanju se kaže v vse večji inovativnosti pri arhitekturnih zasnovah
stavb, pri katerih prednjačijo minimalistične podobe, linije in materiali.
Detajli so premišljeni, rdeča nit arhitekturnega oblikovanja pa se preliva
iz notranjosti v zunanjost in obratno. Linije med prostori se brišejo, v
vseh prostorih dominira en stil in nemalokrat celo ena sama barva.
Vizualni elementi so postali pomembni pri vseh najmanjših kotičkih
doma, tudi napravah. Če gospodinjski aparati in bela tehnika z dovršenim
dizajnom navdušujejo že desetletja, pa je toplotna črpalka ena tistih
naprav, ki je bila, vsaj kar se zunanje podobe tiče, rahlo zapostavljena.
Do sedaj. Pri Kronotermu so namreč med prvimi v segmentu ogrevalnih
sistemov predstavili inovativno toplotno črpalko ADAPT, ki je ne le
učinkovita in izjemno tiha, ampak je tudi vizualno dovršena.
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Ali imate dovolj prostora v vašem domu, da umestite toplotno črpalko? Enostavno
preverite sami – brez obiska monterja.

IZBIRA PO MERI

Notranja enota Kronotermove toplotne črpalke ADAPT je brezčasno
minimalistično bela, tišja od delovanja računalnika in znotraj prostora
postane nevidna. Zunanja enota je narejena iz enovitega, očesu
prijaznega monobloka. Sodoben izčiščen stil se kaže pri elegantnih
lamelah za zajem in izpih zraka. Premišljen dizajn so pri Kronotermu
dopolnili z možnostjo izbire barve in materiala zunanje enote. Ta je
prepuščena uporabnikovim željam ter zahtevam in je tako popolnoma
individualna. Izbirate lahko med tremi različicami: Corten, barvana
pločevina v barvah Olio in Nero ter Inox.

Kako izbrati ustrezno barvo toplotne črpalke, kako bi se
skladala z vašo stavbo in ali imate dovolj prostora za vgradnjo?
Na vsa vprašanja imajo pri Kronotermu odličen inovativni
odgovor. Razvili so namreč posebno brezplačno aplikacijo
AR, ki omogoča virtualno postavitev toplotne črpalke na
kakršnokoli lokacijo. Naložite si jo, preizkusite in izberite
toplotno črpalko, ki bo vaš dom ogrela in ga tudi (p)olepšala.
Poiščite pod KRONOTERM AR.

NAGRAJENI DIZAJN

Toplotna črpalka ADAPT je bila ustvarjena z ljubeznijo in znanjem
strokovnjakov z različnih področij. Oblikovana je tako, da se zlije z okolico.
Pri vizualni zasnovi so moči združili s podjetjem Gigodesign, večkratnim
dobitnikom oblikovalskih nagrad. Za dizajn njihove najnovejše toplotne
črpalke so pri Kronotermu prav tako prejeli nekaj nagrad. ADAPT je bil
na mednarodnem tekmovanju v dizajnu Archiproducts Design Awards
s strani vodilnih oseb v arhitekturi in oblikovanju izbran kot eden izmed
zmagovalnih dizajnov. Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) v
Ljubljani je Adapt razstavil in prepoznal kot produkt, ki izjemno doprinese
k našemu okolju. Za odličnost dizajna v kreativnosti in tehnologiji pa
je ADAPT na slovenskem mesecu oblikovanja prejel nagrado Big See
Product Design Award.

Različne izvedbe zunanje enote Adapt (inox, corten, barvana pločevnina
– olio zelena barva)

VIZUALNO DOVRŠENA, UČINKOVITA IN
NARAVI PRIJAZNA

Toplotne črpalke za delovanje izrabljajo obnovljive vire energije - vodo,
zemljo ali zrak. Toplotna črpalka ADAPT zrak/voda, ki omogoča tudi
inteligentno uravnavanje delovanja s pomočjo mobilne ali spletne
aplikacije, je narejena z mislijo na okolje. Sestavljena je iz okolju prijaznih
materialov, ki jih je možno reciklirati. S sodobno zasnovanim hladilnim
sistemom in novim hladivom so omogočili za kar 68 odstotkov nižje
toplogredne izpuste v primerjavi z običajnimi toplotnimi črpalkami.
Bistvo toplotne črpalke je, da učinkovito ogreva dom. S prilagodljivim
videzom pa je umestitev v arhitekturo stavbe izjemno poenostavljena.
Vsestranska prilagodljivost toplotne črpalke slovenskega znanja in
izdelave je tako praktično vse, kar je potrebno pri uporabi za okolju in
očesu prijazno ogrevanje.

INFO

KRONOTERM, d. o. o.
T 03 703 16 20
info@kronoterm.com _ www.kronoterm.com

Zunanja enota toplotne črpalke se zlije z arhitekturo zgradbe.
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tekst: arhitektki Alenka in Martina, ALMAiDESIGN/ foto: bigstockphoto

PRO ET CONTRA
LESU
LJUDJE SMO DOLGA TISOČLETJA BIVALI V SOŽITJU Z NARAVO, DOVOLJ

DOLGO, DA JE LJUBEZEN DO NARAVNEGA OKOLJA POSTALA DEL NAŠE
PODEDOVANE BIOLOŠKE ZASNOVE.

+ PRO

- CONTRA

• Les je naraven material, prijeten na dotik, zato je klima v
lesenih zgradbah prijetna. Naraven vonj in barva prinašata
občutek topline.

• Les je material, ki ves čas deluje, kljub obdelavi in
ustreznemu sušenju se še vedno krči in razteza.

• Uporaba lesa v gradbeništvu pozitivno vpliva tudi na
podnebne spremembe. Na vsak kubični meter lesa, ki se
porabi v gradbeništvu, prihranimo 0,8 tone emisij ogljika.
• Gradnja z lesom je relativno hitra, če gre za montažno
gradnjo. Temu primerni so tudi izvedbeni stroški; cena
gradnje lesene hiše je v primerjavi s klasično tudi do
deset odstotkov ugodnejša, zagotovo pa je odvisna tudi od
kompleksnosti gradnje.

• Les ne akumulira toplote, kar pomeni, da se lesen objekt
hitro ogreje in hitro ohladi.
• Les ni idealen zvočni izolator, kot sta denimo opeka ali beton.
So pa sodobne montažne hiše sestavljene iz več različnih
materialov in izolacij, ki dobro zadržujejo zvok.
• Največji sovražnik lesa je vlaga, saj lahko povzroča plesnenje.
Ker je les organska snov, je seveda tudi tarča škodljivcev, a
tudi to se da na učinkovite načine preprečiti.

• Les je odličen toplotni izolator. Za primerjavo: steklo prevaja
toploto 23-krat hitreje kot les, marmor 90-krat hitreje, jeklo
1650-krat hitreje in aluminij celo 7000-krat hitreje.
• Les ni požarno nič bolj problematičen kot drugi materiali.
Lesena konstrukcija ob požaru dolgo ohranja svojo nosilnost,
celo dlje kot jeklo ali beton. Lesene stene, oblečene z
negorljivimi mavčnimi ploščami, dosegajo zelo visoko
požarno varnost.
• Les je lahko gradivo, ki ima visoke tlačne in natezne trdnosti.
Zato so lesene hiše tudi precej lažje od zidanih, kar je pri
manj utrjenem terenu velika prednost.
• Lesene hiše so potresno varnejše, saj je les bolj elastičen
kot beton ali opeka, lesni spoji med stenami pa še dodatno
ublažijo potresna nihanja.

»Možnosti za boljše zdravje ljudi v grajenem okolju lahko
izpopolnimo s pametno uporabo lesa že pri sami gradnji
stavb. Vpliv lesa na ljudi prinaša namreč podobne učinke
kot vpliv narave – pospešuje okrevanje po stresu ali
izčrpanosti in prinaša številne druge psihofiziološke koristi
za zdravje in počutje ljudi. Poleg tega pa izboljšuje okoljsko,
ekonomsko in družbeno stanje.«
Dr. Michael Burnard / docent na Univerzi na Primorskem /
namestnik direktorice InnoRenew CoE
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Čas, vložen v poslušanje naročnika

JE NEPRECENLJIV

STUDIO ZA ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE ALMAIDESIGN
tekst: Dušan Waldhütter, WOW Stories/ foto: osebni arhiv ALMAiDESIGN

Oblikovanje posameznikovega doma je zahtevna naloga.
Zamislite si, da ste pred odločitvijo o prenovi ali novogradnji
prostorov, v katerih boste preživeli večji del svojega časa.
Ni ravno nekaj čisto vsakdanjega, kajne? »Tudi arhitekti
se zavedamo teže odgovornosti, ko prevzamemo projekt
oblikovanja bivalnih prostorov. Naročnika želimo varno
pripeljati do rešitve, ki je prilagojena njegovim željam in
življenjskemu stilu. Med projektom moramo skrbno ravnati
tako z njegovim proračunom kot s časom. Če se pogovarjamo
o prenovi, to pomeni, da morda ni nujno podreti ali zamenjati
čisto vsega; morda lahko kaj ohranimo, da prihranimo
čas in denar. Pa tudi pri novogradnji – seveda v skladu z
naročnikovimi željami in okusom – spodbujava k uporabi
stvari, ki jih ima posameznik na razpolago.

KAJ NAREDI ODLIČEN OBJEKT

»Vsak prostor je kot prazno platno, ki oživi,
ko mu dodamo prave oblike na pravo mesto.
Zato notranji dizajn obravnavava celostno,
vključno z drobnimi stvarmi, ki naročniku
nekaj pomenijo,« pravita arhitektki Alenka
Žibert in Martina Tomšič iz studia za
arhitekturno oblikovanje ALMAiDESIGN.

Arhitektki Alenka in Martina se ukvarjata z arhitekturnim
načrtovanjem različnih tipov stavb in notranjim oblikovanjem
bivalnih in poslovnih prostorov. Pri stanovanjskih objektih
postavljata v ospredje predvsem uporabnost in ekonomičnost.
Materiali, ki jih uporabita, morajo odražati naročnikove
želje in potrebe. »Največji izziv je zmeraj to, da je objekt
skladen z okolico in pisan na kožo uporabniku.« Pri večjih
objektih je podobno kot pri stanovanjskih hišah: uporabnost
in ekonomičnost igrata veliko vlogo. Vendar ne tako velike,
kot jo ima optimalna umestitev v prostor: »Dobra sinergija z
okolico je tisto, kar lahko na koncu naredi razliko med dobro
in odlično izvedenim projektom.«

ZAKAJ ISKATI STROKOVNO POMOČ PRI
UREDITVI DOMA
»Če menite, da je dober dizajn drag, si oglejte stroške slabega
oblikovanja,« citirata Ralpha Spetha, izvršnega direktorja
Jaguarja, ko odgovarjata na naše vprašanje o vlogi arhitekta.
»Arhitekt oziroma notranji oblikovalec se zavzema za
funkcionalnost, estetsko dovršenost, harmonijo in skladnost.
Je dober opazovalec in poslušalec in je izurjen, da najde
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rešitev problemov, ki se tičejo arhitekture ali notranjega

se nahaja v pritličju in obsega manjšo kopalnico, pralnico in

dizajna. Arhitekt stremi k sistematičnosti, zato izpelje projekt

kurilnico s shrambo. Nadstropje predstavlja spalni del hiše

v skladu z naročnikovim življenjskim slogom in upoštevanjem

in obsega spalnico, tri otroške sobe in kopalnico. Kopalnico v

omejitev. Prostor zna videti enako kot tisti, ki v njem biva

nadstropju so z jaškom za perilo povezali s pralnico.

vsakodnevno. Je estet, zna predvideti in videti širšo sliko,
obenem pa se lahko posveča podrobnostim, kot je denimo
število vtičnic v nekem prostoru. Predvsem pa zna povezati
vse elemente v skladno delujočo celoto, ki omogoča naročniku
višjo kakovost bivanja,« njunim argumentom, ko črpata iz
dolgoletnih izkušenj, skorajda ni konca.

KAKO DO ZAUPANJA IN KAKOVOSTNE IZVEDBE
Ker je njuno poslanstvo, da svoje naročnike varno in
profesionalno pripeljeta do želenega cilja, gradita odnos
na zaupanju. Ponosni sta na to, da njun studio povezujejo
s kakovostno izvedbo projektov in odličnim sodelovanjem
z naročniki. »Čas, vložen v poslušanje in razumevanje

»Pred hišo je nadstrešek za avte in lopa za vrtno orodje in
kolesa. V tem delu sva predvideli tudi prostor za toplotno
črpalko. Obvezen del tovrstne hiše je zbiralnik za deževnico,
ki je namenjen zalivanju vrta in splakovanju sanitarne vode.
Uporabljeni material v hiši je po večini hrastov les, le obdelava
notranjih sten so mavčno kartonaste plošče, kar daje topli
in umirjeni barvi hrasta primeren kontrast. Tlaki po vsej
notranjosti so leseni, le tla kopalnice in pralnica s kurilnico so
obložena s keramiko. Fasada je delno lesena, delno kompaktna
in odraža material, iz katerega je grajena,« opisujeta svoj
projekt, pisan na kožo naročnikom. Celostno gledano je
zasnova preprosta, umirjena, vsi prostori so lepo umeščeni v

potreb naročnika, je neprecenljiv in vodi do izvirne rešitve

tloris in omogočajo mladi družini udobno bivanje.

kateregakoli projekta. Le s poslušanjem lahko namreč prideva

PREPROSTO, LEPO, FUNKCIONALNO

do pristne podlage za zgodbo, ki se navezuje na naročnikovo
strast, na nekaj, kar mu je blizu,« razkrivata. Zato je osebni
stik in dobro poznavanje življenjskih navad naročnika zanju
vedno na prvem mestu.

PROJEKT ENODRUŽINSKE HIŠE V LESENI
IZVEDBI
Med zadnjimi projekti studia za arhitekturno oblikovanje
ALMAiDESIGN, ki so od sinergije zaupanja pripeljali do
kakovostnega rezultata, je tudi hiša v leseni skeletni gradnji.
Zasnovali sta jo za mlado družino kot manjši, kompakten in
funkcionalno dobro izkoriščen objekt, ki je v celoti usklajen z
željami investitorjev.

Alenka in Martina se na splošno navdušujeta nad preprostimi
in lepimi stvarmi: barvami, oblikami, materiali in iščeta
navdihe v drobnih detajlih: snežinkah, kapljicah ... »Obe
imava zelo radi naravo in živali. V praksi se to najbolj kaže
v številnih sprehodih, ko nama družbo delajo najini kužki.«
Alenkina strast je oblikovanje gline. »Težko opišeš občutek,
ko izoblikuješ predmet iz brezobličnega kosa materiala,«
razodene. Lepo je, če lahko nekaj narediš z lastnimi rokami,
zato se radi lotita prenove starih, rabljenih predmetov,
na način, da nastane nekaj novega, drugače uporabnega.
Povezuje ju strast do kreativnega dela, ki je dejansko njun
hobi, in nenehno iskanje harmonije. Vedno jo postavljata v
ospredje, pa naj gre za barve, predmete, prostor ali odnose; še

Pritličje obsega vhodno vežo in večji bivalni prostor, kjer

en njun adut, s katerim omogočata naročnikom dvig kakovosti

se združijo kuhinja, jedilnica in dnevna soba s kaminom.

bivanja.

Skupni prostor se nadaljuje v večjo teraso, ki je delno omejena
z leseno pergolo. Nadkrita je s kaljenim steklom in daje
možnost posedanja na terasi v vseh vremenskih razmerah.
Detajl lesene pergole se nadaljuje prek izhoda iz kuhinje, ki
omogoča dostop do zeliščnega vrta v bližini.
Iz pritličja v nadstropje vodijo zaprte, samonosne lesene
stopnice, pod njimi je urejena pisarnica. »Servisni« del hiše
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Moto, ki mu od nekdaj sledita, je: dober rezultat in zadovoljna
stranka. Njuno vizijo, ki je v skladu s tem, pa razkriva že ime
studia: »Alma« je duša in dom je seveda njeno zavetišče. »In
čisto slučajno tvorita prvi dve črki najinih imen prav to: ALMA. Preprosto, lepo in funkcionalno. S tem se sklene krog, iz
bivalnega prostora nastane dom,« zaokrožita zgodbo.

TURIZEM
V LESU
Obiskali smo prestižni turistični destinaciji,
ki odražata dušo okolja, v katerem se nahajata.
Prestižni sta v smislu neokrnjene narave,
prestižni z izvirnim doživetjem v lesu in
prestižni zaradi občutenja pristnih zgodb
njihovih kreatorjev.
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Marko in Andreja Škrlj
Investitorja in skrbnika gozdne vasice Theodosius, glampinga skritega v dišečem borovem
gozdičku na obronkih Vipavske doline. Sta tudi starša treh otrok, podjetnika in kreatorja
trajnostnih rešitev, ki jih navdihujejo inspirirajoče zgodbe iz vseh koncev in krajev.

tekst: Dušan Waldhütter, WOW Stories/ foto: Jan Čermelj
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BLAGOR GMAJNI,
KI SE JE DOTAKNEJO
NJUNE ROKE
»V zadnjem obdobju so najlepša in najdragocenejša nedeljska jutra. Brez
budilke, brez naglice. Umirjeno in sproščeno, zajtrk in kava z družino in
z najlepšim razgledom na svetu. Naš dan se začne zelo zgodaj, saj nikoli
ne veva, kdaj se bo zaključil,« pravita Andreja in Marko Škrlj, stvaritelja
gozdne vasice Theodosius, ki v odmaknjenem stoletnem gozdičku bdi
nad Vipavsko dolino in ima očarljivo zgodbo, prav tako, kot je njuna.

žini pridružil tretji otrok, sem ostala doma. V meni je tlela želja vrniti
se v turizem, v gostoljubje. Delati za druge, a tudi zase. In v tisti gmajni
so se mi začele prikazovati preproste hiške, v katerih bi lahko prespali
obiskovalci naše rajske doline, kot je Vipavsko dolino opeval Ciril Zlobec
… V lepih hiškah, v lepi dolini.«

»Vodni izviri, potoki, reke, plodna ravnica, na enem robu, kot veseli
Vrhpolje, ob katerem leži njun glamping, ni samo krasen košček sveta,
stražarji, z vasicami posejano gričevje, na drugem skrivnostno gorovje,
ampak je rahlo posebna vas, od nekdaj polna podjetniških idej in pokot bi si dolinci z njim hoteli postaviti varno zavetje pred neznanim in
guma za njihovo realizacijo. Marko je domačin, povezan je s krajem in
neprijaznim …,« je o krajih, na katere gleda gozdna vasica Theodosius,
krajani, kar se kaže tudi pri tem projektu, ki sta ga pred dvema letoma
zapisal ta naš spoštovani pesnik in pisatelj. Nedvomno bi snel svoj znameniti klobuk, ko bi mu razodeli razlog, s katerim
realizirala s pretežno domačimi mojstri. »Prepričana sva, da je koncept, kot sva ga zastavila, pravi.
sta Andreja in Marko zasnovala svojo vasico: »Lepe
Slovenija potrebuje več takšnih turističnih namestvari je treba deliti! Vedela sva, kaj želiva in zmoreva
stitev in razpršenih butičnih dejavnosti. Mislim, da
ponuditi in Theodosius je uresničitev najinih sanj! V
»Toliko zgodb,
se večina odločevalcev s tem strinja, vsaj na načelni
njem sva zajela ljubezen do Vipavske doline, do dela
ravni. O konkretnih podporah in spodbudah pa ne
in ljudi, poveličevanja narave, vsega lepega in estettoliko topline,
skega.«
bi govoril,« razkriva Markov nasmešek zavedanje, da
toliko neizrečenega
kritiziranje birokracije in ovir na podjetniški poti ne
Theodosius je več kot to, je tudi družinska zgodba,
pomaga k ničemur. Še najmanj pa k pozitivni enerzapisana v les. »Les je v vseh pogledih izreden maje
zapisano
v
lesu
…«
giji in dobri volji, ki sta poleg lesa, kamna in kortena
terial in ga z veseljem in spoštovanjem uporabljava.
temeljna gradnika gozdne vasice.
Toliko zgodb, toliko topline, toliko neizrečenega je v
Že bežen pogled na hišice glampinga razkriva, da
njem,« pokažeta proti svojim lesenim hiškam, ki so
obožujeta les. Vendar priznava, da so njegovemu srcu pravzaprav še
po gozdičku posejane tako naravno, kot bi se po malce nagnjenem skalnatem pobočju z visokih vej raztresli borovi češarki.
bližje kovine. Tako je, če odraščaš ob očetu ključavničarju. Marko soustvarja podjetniško pot družinsko vodenega podjetja Škrlj, d. o. o., ki
Njuni najlepši trenutki so drug z drugim oziroma s prijatelji skupaj za
proizvaja in nato globalno trži opremo iz nerjavne pločevine. Tudi v
mizo, na kateri se najde marsikaj. Denimo pridelki od domačega kmeta,
tem podjetju, enako kot v gozdni vasici, postavljajo v ospredje trajnost,
v katere je vloženega toliko truda in ljubezni; dar tolikokrat neizprosne
varovanje okolja ter ohranjanje dolgoročnega naravnega, socialnega in
narave.
ekonomskega ravnovesja. Pri glampingu sta z Andrejo združila svoje
»Živimo na prelepem koščku sveta, ki nam je bil dan le v uporabo in ga
moči in znanje na področju turizma, pa tudi prosti čas in še več od tega.
moramo kar v največji meri ohraniti našim zanamcem. Na vseh področČeprav že kratek sprehod med hišicami odkriva, da za ta projekt bije
jih se trudiva delati in živeti v tem duhu,« razkrivata Andreja in Marko,
več kot eno srce, je Andreja motor tukajšnjega dogajanja. Tako kot vsak
ki sta v majhnem borovem gozdiču manifestirala svoje velike sanje.
otrok najprej sliši mamino bílo, se je to zgodilo tudi Theodosiusu. »To
je bila še pred nekaj leti gmajna, preraščena z robido, posejana s stoleNjuna prelepa vasica s svojimi lesenimi hiškami začara svoje gostnimi bori in polna apnenčastih skal. Ampak jaz sem tam videla nekaj
te dvakrat. Prvič z jutri, prebujenimi v naravo, nato pa še z ljubeznijo
več. In sanjala …,« ji spomini na začetek obžarijo obraz. »Moč črpam iz
do življenja, ki sta jo v njihove temelje, globoko med korenine in skale
najine družine,« razodene, »moj mož je moja skala. Ko se nama je v druspontano vlila njena kreatorja.
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THEODOSIUS,
CESARSTVO PRISTNIH
VIPAVSKIH ZGODB
Rahločutna umestitev gozdne vasice Theodosius raste
iz spoštovanja do naravne dediščine.
doživel in zapisal: Dušan Waldhütter, WOW Stories/ foto: arhiv gozdne vasice Theodosius

62 MOJA HIŠA MOJ DOM

Prostostoječe sobe v gozdu med borovci, zelišči in skalami ponujajo prvinsko
naravo, pa tudi zaupanje, ljubezen, udobje in lepoto – kot vrednoto. V tem
razkošju lahko vsakdo najde mir v sebi in prepričanje o lastni moči.

»V času ekspanzije glampingov, ki kar
tekmujejo, kateri bo zasedel lepši,
naravneje ohranjen košček narave, je na
gozdnem pobočju nad Vipavsko dolino
zrasla mala gozdna vasica Theodosius.
Njena umestitev in oblikovanje sta
zadržana, spoštljiva do krajine, ki je njen
dom, in še nadgrajujeta naravne danosti,
ki tu nikakor niso skromne. Hiške s
prefinjenim oblikovanjem in materiali ter
že s samo razmestitvijo prinašajo prostoru
novo, posebno vrednost. Sestavljene
iz lesa, kortena, stekla in ogledal so le
na videz tipske, v resnici so unikatne,
tako da vsaka na svoj način dopolnjujejo
gozdni prostor in strukturo celotne
gruče. Posamezne enote se kot spalnobivalne sobe z velikimi okenskimi stenami
odpirajo v gozdno scenarijo in obenem
gozd povabijo v sam objekt. Pri tem je
še posebej zanimiva hiška s fasado iz
ogledal, ki je sama po sebi presenečenje,
obenem pa reflektira gozdno okolico in s
tem povečuje gozdni prostor,« so zapisali
svoja opažanja člani žirije Zbornice za

arhitekturo in prostor, potem ko je ta
gozdna vasica pritegnila pozornost in bila
deležna odobravanja ne le splošne, temveč
tudi strokovne javnosti.

Zgodba o ohranjanju
narave
»Zgodbo smo želeli povedati drugače
kot drugi glampingi po Sloveniji; pri
nas objekti niso toliko postavljeni v
ospredje, ker je atribut narava sama,«
razlaga izvorno arhitekturno idejo Marko
Lavrenčič, arhitekt iz Vipave, ki je zasnoval
glamping Theodosius. Zaradi tega so
tukajšnje hiške postavljene z odkritim
spoštovanjem do narave. Posegov v
stoletni gozdič je bilo minimalno, veliki
gradbeni stroji vanj niso imeli vstopa.
Podrli so le dve drevesi, pa še iz teh
dveh so naredili stebra za verando pred
skupnim objektom. Držali so se načela
»zero waste« tako zelo, da niso odpeljali
niti odvečne zemljine. Kar so vzeli od
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brežine pod hiško na eni strani, so nasuli
in poravnali na drugi strani. In tudi poti
med hiškami danes tečejo naravno po
prvobitnem terenu. »Ker je bil prvi izziv
ohranitev naravnega okolja, je bil drugi
to, kako sploh postaviti te objekte, ne da
bi vplivali na okolico. Delno smo jih zato
izdelali v delavnici, nato pa ročno prenesli
na gradbišče, jih povezali in dokončali.«

Zgodba o pristnih
izhodiščih in doživetjih
Izhodišče je bilo, da ostajajo tako pristni
kot narava, da ne poskušajo nič potvarjati,
da vzamejo surove materiale: les, jeklo,
steklo. Stranske fasade so zato iz kortena,
surovega materiala, samorjavne pločevine,
ki je pred propadom zaščitena s plastjo
rje. Beton je beton, sicer pobarvan,
ploščice v objektu so kot šoder, se
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pravi spet kamen. Les, ki zaznamuje
vse interierje, je krtačen, da lahko čutiš
njegovo naravno strukturo, pripoveduje
Lavrenčič.
Velikost objektov je izhajala iz ergonomije
človeka. Z istimi izhodišči so se poigrali
tudi pri zasnovi interierja, ko so umeščali
elemente, mizo, okno. Okno predstavlja
sliko, ima okvir s krasnim paspartujem.
Tako na steni ne visi nič drugega, ker je
razgled v okolico najlepša slika. Arhitekt
je pohištvo zlil v arhitekturo, zato ga
pravzaprav ni: omara je kar stena.
»Želeli smo ohraniti pristnost in zdi se,
da jo ljudje začutijo. Mogoče ne znajo
povedati, zakaj jim je kaj všeč, saj …,
postelja je takšna, kot je drugod! Ampak
vsi pohvalijo, vsi se imajo fajn, se počutijo
v redu. To je tista kakovost, ki deluje
podzavestno in daje en lep plus.«

Tukajšnje vonjave, občutja
in razgledi prinašajo mirne
sanje, jutra pa edinstveno
prebujanje sredi narave.

Zgodba arhitekturnih
izzivov
Izziv je bil najti tip zgradbe, ki je hkrati
tip sobe in bo dopuščal, da bo narava še
vedno glavna. »Želel sem prizmatičnost, ne
regularnost, zato ta neravna geometrija v
prostoru. Da sobe niso kot neki vojaki v vrsti.
Mislim, da smo to dosegli s temi kubusi,
ki so zelo abstraktni, ki niso niti formalno
pravokotni, ampak imajo porezane vogale,
postrani stene, v primerjavi z volumnom
nesorazmerno velika okna. To so neke vrste
kvazi moduli, neproporcionalni objekti.
Ampak ravno to jim daje tisto, da nočejo
biti boljši, kot je vse okrog njih. Mislim, da
doživljamo te hiške od zunaj popolnoma
drugače kot od znotraj. Od zunaj, med
drevesi in kamnitimi razbrazdanimi bloki,
so s to rjavo barvo kortena indiferentne, ko
smo notri, pa začutimo en tak objem, neko
toplino s tem lesom.«
Slišati je tako naravno, spontano in
preprosto in tudi doživeti je tako, zdaj ko je
narejeno. In narejeno je mojstrsko. Zasnova
vasice Theodosius je arhitektu Marku
Lavrenčiču prinesla priznanje Zlati svinčnik
Zbornice za arhitekturo in prostor.

Zmagovalna cesarska
zgodba
Leta 394 naj bi vzhodnorimski cesar
Teodozij, odmaknjen od vojaškega hrupa,
dan pred bitko molil za pomoč v spopadu z
zahodnorimskim proticesarjem Evgenijem.
V znameniti bitki ob Mrzli reki mu je
do zmage na poljih v dolini pomagala
silovita vipavska burja, ki je odvzela moč
sovražnikovim puščicam. Vasica Theodosius
leži tik nad spominskim križem ob skali,
kjer naj bi za pomoč prosil cesar; izbral
je mesto s strateškim razgledom, ki sega
vse od postojnskega zaledja do Benečije.
Njegova zgodba prinaša v današnjo dobo
pomen moči narave, krepitev duha in
iskanja miru, ki ga pooseblja to mesto.
Burja, ki je cesarju pomagala spremeniti
tok zgodovine, se v tukajšnjem borovju nad
Vipavsko dolino počasi umirja. V pesmi

Medtem ko se sodoben dizajn lesenih hiš s svojimi pročelji zliva z
gozdom in s skalami pod seboj, je notranja oprema iz nanoškega lesa
rezultat dela domačih mojstrov.
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tihega vetra najdejo obiskovalci mesto
zbranosti in razmišljanja, utišanje lastnih
viharjev njihovega vsakdana. A tudi bogata
zgodovina v njej pomenljivo odzvanja,
spominja na minljivost in osredotoča
obiskovalca na bistveno, karkoli že to zanj
je.

Izvirna zgodba
stvariteljev
»Že rimske poti so se prav tu križale z
željo, da bi si lahko lastili lepoto in naravni
čar te pokrajine. Mi želimo, da se tukaj
prekrižajo poti naših gostov ter poti
klenih Vipavcev. Ko zapustite avtocesto,
se zapeljete skozi Vipavo in nato ob
rodovitnih poljih proti Nanosu. Kjer vas
vrhpoljske serpentine pripeljejo do našega
vipavskega raja, lahko spoznate največje
bogastvo v lepoti preprostih in avtentičnih
stvari. Majhno in ljubko je naše zavetje, kot
smo majhni mi vsi na našem planetu. Zato
pa je naša želja, da se gost tukaj počuti
velik in zaželen,« razkrivata investitorja in
srčna skrbnika gozdne vasice Theodosius
Andreja in Marko Škrlj.

66 MOJA HIŠA MOJ DOM

»Smo nekoliko odmaknjeni, drugačni,
vendar vseeno dostopni. Če želite mir,
vam ga ponudimo. Če želite druženje,
vam ga tudi. Želite le prespati, bi se le
razvajali en dan? Zakaj pa ne … V resnični
zgodbi se srečuje zgodovina s sedanjim
trenutkom. Kot nekoč v davnini rimski
cesar Theodosius lahko tukaj najdete pot
do osebne zmage, postanete modrejši in
bolj človeški. Skozi trdo skalo, na kateri
je klečal veliki rimski poglavar pred
zmagovito bitko in ob križu, ki smo ga
njemu v spomin postavili domačini, bodo
ob vonju gozda in matere zemlje v vas
zorele vrednote.«

Zgodba o ljubezni
»Gozdna vasica Theodosius je pravzaprav
ljubezenska zgodba o naši družini in
o Vipavski dolini, v kateri sobivamo,
snujemo prihodnost in ustvarjamo. Je
vir navdiha za vse sanjače, ki se v objemu
sredozemske vročine pod latniki izgubijo
med domačine in ob dobrem vinu mislijo
in vidijo onkraj sebe. Ponosna sva, da smo
prejemniki znaka Green Key, vodilnega
standarda odličnosti na področju

okoljske odgovornosti in trajnostnega
delovanja. In hvaležna, kako to sprejemajo
naši gostje, ko z izbiro naše ponudbe
neposredno pripomorejo k varovanju
okolja. Spoštujemo lokalno, živimo v stiku
z naravo in to jemljemo kot neprecenljivo
darilo, za katerega si želiva, da bi ga zapustili
prihodnim rodovom.« In ni le darilo,
poudarjata, je tudi naša odgovornost.
»Naše zgodbe sporočajo večno resnico o
tistem delu človeške biti, ki mora, če hoče
živeti, poslušati glas narave, zgodovinske
utripe in se predati skrivnostnim energijam,
ki premagujejo drobnarije vsakdana. Ob
razodetju starih skrivenčenih dreves, ki s
svojimi olji božajo nosnice, spoznamo, da je
možno v življenju kljubovati še tako velikim
težavam. Korenine dajejo varnost: še v tako
težkih razmerah se drevo sicer upogne, pa
vendarle stoji in se ne zlomi.« Tudi to je
zgodba, ki jo z nami delita Andreja in Marko.

Čeprav imajo nekatere hiške zunanjo vročo kad in notranjo
savno, predstavlja najbolj unikatno in uživaško doživetje
počitek v objemu dišavnic in borovih esenc na terasi ob robu
vinograda.

V stoletnem borovem gozdu, z očarljivim
razgledom na Vipavsko dolino, vabi
Theodosius v svoj gostoljuben objem, ponuja
varno zavetje in sproščujoč odmik. Kot
gradbeni projekt je končan, odslej bodo
razvijali le še nove produkte, ki temeljijo na
trajnosti, in unikatna doživetja, ki krepijo
telo in duha in razvajajo skozi izvirno zgodbo
lastnikov. Skozi prav tisto sporočilo, ki ga je
tako odlično znal zajeti že arhitekt: »Lepe
stvari je treba deliti: ljubezen do Vipavske
doline, do dela in ljudi in poveličevanja
narave.«

Trajnostna LISTa

LES+

Podpiramo lokalno: ponudniki in izvajalci storitev izključno
lokalnega izvora
Zero waste management: v fazi gradnje in obratovanja minimalna
količina odpadkov
Izbor materialov: les, korten, steklo
Arhitekturna zasnova: osrednji atribut niso hišice, ampak narava
Celostni pristop: zaradi ohranitve prvobitnega okolja gradbeni stroji
na lokacijo niso imeli vstopa

Vrsta uporabljenega lesa: smrekov les

Vgradnja: v hišicah, pohištvu, okna, vrata, tla
Uporaba: obrtniški izdelki

Ponovna uporaba: možnost demontaže in ponovne montaže
Habitat: skoraj v celoti nedotaknjen borov gozdiček
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Uroš Mlakar in Zvezdana Lubej, Čokoladna vas ob reki
Uroš Mlakar je svojo poslovno kariero začel kot novinar: pri RTV SLO in Deutsche Welle, zatem pa je ustanovil ali soustanovil številna podjetja. Veliko sled je tako puščal v medijski produkciji, gradbeništvu, investicijah in kar veliko let tudi v telekomunikacijah v tujini, zlasti v Zahodni Afriki. Zadnja leta je njegov fokus na
njegovi družbi Quadro, ki je bolj znana po blagovni znamki Teta Frida. Teta Frida slovi po mreži vrhunskih
čokoladnih kavarn, lastni čokoladni manufakturi, pa tudi odličnih sladkih 100-odstotno naravnih kreacijah,
ki jih je možno kupiti po vsej Sloveniji. Mlakar je tako idejni oče najslajših idej, tudi Čokoladne vasi, kjer so
moči združili prijatelji.
Zvezdana Lubej, vodilna coachinja za karizmatično voditeljstvo, Country managerka Profiles International
za Slovenijo in ustanoviteljica Kadrovske asistence. Srečamo jo lahko v upravnem odboru poslovnega združenja Business Inteligence center, je članica žirije za podelitev priznanja Zlata nit in ambasadorka dobrih
poslovnih praks v AmCham Best Practice Academy. Na področju razvoja ljudi in njihovih kompetenc je
številnim znana kot avtorica edinstvene raziskave o vplivu karizme vodij na uspešnost podjetij, v Združenju
Manager pa mentorira mlade perspektivne managerje in voditelje.

tekst: Dušan Waldhütter, WOW Stories/ foto: agencijaLOTOS.net
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ENERGIJA NARAVE
NAM SLUŽI LE,
ČE JO SPOŠTUJEMO
Okoljski vidik vsega, kar počne, je bil za Zvezdano Lubej od nekdaj pomemben. Dosledno ločuje odpadke, ne uporablja plastike in išče trajnostne komponente pri vseh izzivih. Pravi, da ni aktivistka, vendar poskuša živeti na način, da pazi na stvari in da ni potrošniško naravnana.

Ko sta skupaj z Zvezdano in soustanoviteljema Danielom Bašićem in
Tanjo Golob, na dravskem nabrežju v lesu in z lesom zasnovala luksuzni
glamping, ju je vodila želja, da iz lepega zemljišča ob reki ustvarita nekaj
trajnostnega, kar bo našlo prostor na svetovnem zemljevidu. Čokoladna
vas je postavljena na montažni način z enim samim namenom. »Da če
S takšno miselnostjo je povezana tudi njena skrb za lastno zdravje. Truse bo nekdo čez trideset let odločil, da to več ne sodi sem, lahko v nekaj
di se poiskati zdravo hrano in to vsekakor velja tudi za vodo, ki jo pije.
dneh tu znova ustvari travnik. Trpim, ko se vozim po Sloveniji in glePonjo namreč hodi k Jožefovemu studencu, ki ga napajajo pohorski podam na najlepših lokacijah socialistične betonske kolose, ki so jih brez
toki. Nabira zelišča, nenehno jo vleče ven, v naravo, iz nje se napaja in
premisleka umeščali v prostor v imenu višjih idej in ciljev. Vidim jih kot
z njo se opaja. »Obožujem delo na vrtu; vsake toliko enostavno moram
opomnik, da se to ne sme ponoviti. Čeprav mi je že kdo kdaj želel pripotisniti roke v zemljo. Energije narave nam služijo
peti drugačno etiketo, je moje življenjsko vodilo, da
zaradi mojega zaslužka nihče in nič ne sme trpeti, ne
le takrat, ko z naravo sobivamo in jo spoštujemo. Če
človek ne narava. Želim si, da bi to veljalo tudi obče
želimo iz nje črpati, moramo do nje gojiti pozitiven
in bi bilo normalno, a je žal človeška objestnost izjeodnos.«
»Smo samo gosti na tem
mna. Zato sem še posebej vesel, ko vidim, da so MaTudi v svojem podjetju Kadrovska asistenca nenehriborčani ponosni na vse, kar smo naredili ob Dravi
planetu in spoštljivo
no išče trajnostne komponente, saj je prepričana, da
tako s Teto Frido kot Čokoladno vasjo. Da sem radi
mora biti tudi razvoj ljudi in njihovih kompetenc zaje, da se tako tudi
pripeljejo svoje goste in da bo ta projekt zagotovo
snovan trajnostno. »Kaj nista prenos znanja in vsežinavdihnil in opogumil še koga,« razmišlja Uroš.
obnašamo«
vljenjsko učenje nekaj najbolj trajnostnega, kar lahko
V trajnostnem pogledu sta naredila zelo veliko, a
ponudimo na delovnem mestu?« Na to odgovarja s
razkrivata, da bi lahko stopili še korak naprej. Vensvojim vsakodnevnim delom, v skladu s tem usmerja
dar, eno so ideje, drugo pa zakoni. »Že ko smo poskonkurenčno rast podjetij, udejanja poslovna mentavljali
Čokoladno
vas,
so se v nekem trenutku zdele nekatere ovire natorstva in deli primere dobre poslovne prakse.
ravnost nepremagljive. Lovili smo se na 'vejicah',« se spominja Uroš. »V
A, kdor želi dajati, se mora prej sam napolniti. »Del energije, ki jo potnaši državi imamo prijazne in kooperativne uradnike, a žal nemogoče
rebujem, najdem v uspehu, drugi del pa v naravi. Še posebej takrat, ko
zakone in podzakonske akte. En ti dovoljuje nekaj, dva druga pa isto
so težki časi in ni vse tako, kot bi si želeli. Tudi ko sem bila v največjih
stvar prepovedujeta in tak sistem lahko ubije tudi najboljše ideje.« K
življenjskih težavah, sem hodila v gozd nabirat gobe in objemat drevesa.
sreči jih imata soustanovitelja Uroš in Zvezdana nekaj še zelo 'živih'.
Les zato najbolj dojemam predvsem skozi drevesa in če bi si zdaj posKer ima Čokoladna vas ta privilegij, da leži v evropskem ekološkem obtavljala hišo, bi bila lesena,« je brezpogojno odločena. »Le les daje pravo
močju Natura 2000, sta soustanovitelja projekt izpeljala z načelom, da
toplino.«
bodo z njim okolju več dali, kot pa iz njega vzeli. Želela sta, da luksuTudi Uroš Mlakar v svoje projekte dosledno vključuje naravne materiale.
znega glampinga gosti ne vidijo le kot izjemnega prenočišča in sladkega
To počne iz enakega razloga, kot jih vključuje v zasebnem življenju. »Obrazvajanja, ampak spoznajo, kako bogata je ta okolica, kakšni ljudje tu
čutek, da je nekaj tu le začasno, je zame pomirjujoč. Tudi mi smo samo
živijo in kaj delajo. Pokazali so, kako se da s trajnostno poslovno zgodgosti na tem planetu in vljudno je, da se tako tudi obnašamo. Da poskrbo, zapisano v les, povezati naravno okolje, bogato zgodovino in izvirno
bimo, da za nami ne bo odpadkov.« Kamen in les sta na vrhu njegovega
turistično vsebino.
seznama, a kot pravi, ima les pred drugimi materiali veliko prednost, saj
je edini, ki lahko prostore napolni tudi s prijetnim vonjem.
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NAJBOLJ SLADKO
TRAJNOSTNO BIVANJE
NA SVETU

Čokoladna vas ob reki

tekst: Dušan Waldhütter, WOW Stories/ foto: arhiv Čokoladna vas

V naravnem parku Natura 2000 in neposredno ob reki Dravi leži ob znameniti
mednarodni Dravski kolesarski poti v pravljičnem okolju pravljična vasica –
Čokoladna vas. Tu najdemo, kar obljublja ime, poleg sladkih skušnjav pa nas
pričaka še bogat in dobro premišljen trajnostni koncept.

D

Čokoladno preživljanje
časa

»Zelo pomemben je tudi trajnostni vidik,
ki mu sledimo v vasici,« povesta Zvezdana
Lubej in Uroš Mlakar, ki sta glavna
tvorca te izjemne butične destinacije.
Tretji dejavnik, ki privablja goste visoke
vrednosti, kot jim rečemo v žargonu, je
pestrost ponudbe.

Ko se v poznem popoldnevu sprehodimo
po čarobni vasici, sonce že nizko seda na
strehe hišic obrnjenih proti Dravi. Nagajivi
veter, ki potiska proti toku na tisoče
majhnih valov, da se gladina nežno lesketa,
oznanja prihod najbolj barvitega letnega
časa v krajinskem parku Mariborsko
jezero. Čarobno je stati med temi hišicami
v brezhibno urejenem okolju. Kar prelepo.
Na dravskem nabrežju so združili luksuzni
glamping z zgodbo legendarne čokoladne
manufakture Tete Fride, ki se je na to
lokacijo preselila že pred več leti in
obudila prej devastirano območje.

a je ta luksuzni glamping izjemna
destinacija za vse, ki radi uživajo
v udobju neokrnjene narave, in
da ponuja tudi najbolj čokoladni oddih v
svetovnem merilu, so v dobrem letu od
odprtja na forume družbenih omrežij
zapisali številni gosti, domači, iz Evrope in
onkraj njenih meja. Čokoladna izkušnja je
seveda največji magnet te destinacije, ni
pa edini.

»Gostje lahko pri nas mirno preživijo tudi
teden dni in jim ne bo dolgčas. Avtentična,
edinstvena in poglobljena doživetja jim
namreč nudimo tako v glampingu kot
zunaj njega.«

»Ko smo spoznali, da želijo ljudje občutiti
in okusiti Teto Frido od blizu, je bilo
logično nadaljevanje čokoladne zgodbe, da
jo nadgradimo s turističnim produktom,
ki jo bo povezal s čudovitem naravnim
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okoljem. Ta omogoča obiskovalcem
poleg sladkih čokoladnih doživetij tudi
kakovostno preživljanje časa,« pojasni
Uroš, stoječ pred čokoladno delavnico, ki
stoji neposredno ob vasici.
Vasica se seveda z razlogom imenuje
Čokoladna. Pri vhodu na pravljično
posest zagledamo gourmet zemljanko,
nekakšno hobitovo hiško, v kateri
nas pričaka čokoladna dobrodošlica:
čokoladno pivo, čokoladno vino ali po želji
čokoladni gin. Obisk hišic nato razkrije,
da se gostje tukaj negujejo s čokoladno
kozmetiko, razvajajo s čokoladnimi
masažami, potapljajo v čokoladni jacuzzi
in okušajo dobrote čokoladnega fondija.
Pa še kakšno čokoladno presenečenje
se zgodi vmes, denimo, ko brskamo po
košarici dobrodošlice v kopalnici, na ovoju
čokoladnega kondoma zagledamo nagajiv

72 MOJA HIŠA MOJ DOM

zapis: ‘Le ena stvar je boljša od čokolade’.
Luštno.
Za čokoholike predstavlja Čokoladna vas
najbrž nebesa na zemlji. V sodelovanju
z lokalnimi ponudniki ponujajo poleg
tradicionalnega slovenskega zajtrka tudi
čokoladni zajtrk, v katerem je poleg dobrot
Tete Fride slastna ponudba številnih
lokalnih ponudnikov.
»Boste morda čokoladno klobaso ali
čokoladni sir?« Enostavno moramo
pokusiti, čeravno se čokoladna salama sliši
precej nenavadno … In ja, seveda je dobro!

Razkrita čarovnija
Zdaj že malo spoznavamo ozadje, vidimo,
od kod prihaja majhen del čarovnije te
vasice. Njihovi čokoladni izdelki niso

Vsak les ne bi prenesel
zahtevnega okolja ob Dravi,
kjer je veliko temperaturno
nihanje in predvsem obilje
vlage. Za hišice so zato
uporabili lesne kompozite in
masivni macesen.

instant. Ravno nasprotno, iz prvovrstnih
sestavin so, narejeni ročno. In na tak način
premišljeno, dovršeno in bogato zaledje ima
celotna čokoladna vasica. Izvirno doživetje
bogati že edinstvena zgodba te lokacije ter
arhitekturne rešitve hišk in celotne vasice,
ki so jih prilagodili naravnim danostim
prostora.
Sedeč ob zakurjenem ognjišču na majhni
livadi med hišicami in spokojno Dravo,
obdarjeni s prečudovitim razgledom, ki
ga dravsko nabrežje ponuja v smeri proti
jesensko obarvanemu Kozjaku, doživljamo ta
prostor kot skorajda neresničnega. Kot pobeg
iz realnega hektičnega sveta v zelo oddaljen,
pravljičen kotiček naše deželice. Dan se
počasi poslavlja in jesenski večer postaja
svež in nekoliko vlažen. Za snovalce vasice, ki
prisegajo na naravne materiale s poudarkom
na lesu, so bila večja nihanja temperature in
obilica vlage pri zasnovi vasice poseben izziv.
»Tukaj je visoka vlažnost in zavedali smo
se, da vsak les za to okolje ni primeren.
Iskali smo naravne kompozitne materiale v
kombinaciji z naravnim lesom, ki bi vzdržal
to zahtevno okolje, in bili smo uspešni.
Macesen je v tem pogledu ponudil največ in
zdaj po enem letu vemo, da smo se odločili
dobro,« je zadovoljen Uroš.

Trajnostna zgodba
premišljenih detajlov
Tako domači kot tuji gosti vedno bolj cenijo
posebne in izvirne ponudbe. V tem pogledu
je čokoladna vasica še iz enega zornega
kota prav posebna zgodba. Ni le trajnostno
zasnovana, ampak so si v njej zastavili cilj
funkcionirati po načelu ‘zero waste’, torej
ustvariti čim manj odpadkov. Odločitev za
to ni bila težka, omeni Zvezdana, odpirajoč
simpatično leseno škatlo v obliki hiške, v
kateri gostom prinesejo zajtrk.
»Glede na to, da se nahajamo v naravnem
parku Natura 2000 oziroma krajinskem
parku Mariborsko jezero, menimo, da
je pravzaprav privilegij, da lahko v tako
čudovitem okolju gostimo naše goste. Samo
po sebi se zdi umevno, da naravi posvečamo

Interierji so žametni, v toplih, čokoladnih odtenkih, velike steklene
površine brišejo meje med znotraj in zunaj. Povsod je obilje naravnih
materialov, lesa, kovine in kamna.
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posebno skrb. Z lokalnimi dobavitelji
smo se zato dogovorili, da jogurte in
druge izdelke za naše zajtrke pakirajo v
povratno stekleno embalažo,« razkaže
vsebino dišečega obroka, s katerim
razvajajo goste.
In tudi njihovo čokoladno milo prav
zato deluje na mlinček, ki melje
sproti. Odpada praktično ni, zato
lahko čokoladno kozmetiko preprosto
dopolnijo za vsakim gostom. Razmere
s covid-19 so jih vzpodbudile k
digitalizaciji poslovanja, k intenzivni
uporabi pametnih telefonov, tablic in
TV-zaslonov tudi za komunikacijo z
gosti, da porabijo čim manj papirja. Na
oglednem sprehodu po vasici Zvezdana
pokaže še koše za smeti, ki so skorajda
v celoti narejeni iz naravnega materiala
– trave. Ja, tudi to je lep način, da smo
okolju bolj prijazni.
Gosti vasice bivajo naravno in z naravo.
Rešitve so domiselne in postavljajo
v ospredje doživetja. So daleč od
standardne ponudbe in imajo globlji
smisel. Vasica izpolnjuje vse kriterije,
ki danes zaznamujejo luksuzni
turizem, pričara številna presenečenja,
presega pričakovanja in poglablja
izkušnjo gostov. Zanimiv detajl v tem
pogledu so imena hišic v glampingu,
poimenovana so namreč po kakavovih
zrnih: Forastero, Criollo, Trinitario. Pri
Teti Fridi najbolj kakovosten kakav kot
osnovno sestavino uvažajo iz Afrike,
konkretno iz Liberije, s katero ima Uroš
Mlakar svojevrstno srčno vez.
»Tam sva s partnerko posvojila hčerko
in odločila sva se, da bova tej državi, v
kateri živi večina krepko pod pragom
revščine, pomagala,« razodene.
V majhni vasici globoko v tropskem
gozdu na severu Liberije so tako začeli
večletni projekt, s katerim domačinom
ponujajo znanje in podporo, da bi
postala kakavova zrna njihovi kovanci.
»V zadnjih letih smo tam zasadili
5000 sadik kakavovca in upamo,
da bodo te sadike vaščanom kmalu
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Dvanajst luksuznih lesenih glamping hišk je postavljenih na stebre
med zelenimi grmovnicami in veje starih dreves, medtem ko njihova
panoramska okna odpirajo poglede proti reki in gozdu na nasprotnem
nabrežju. Les na hišicah in masivna debla pobožajo dušo ne le s svojim
izjemnim videzom, ampak nas v tej vasici na vsakem koraku vabijo tudi k
dotikom.

prinašale prihodek. Seveda nam ti niso
popolnoma nič dolžni. Nasprotno, mi
bomo prvi kupec za ta zrna in to po
načelu fair tradea. To jemljemo zelo
resno, projekt je javen in transparenten.
Ne govorimo veliko o tem, ampak to
enostavno počnemo na način, kot
najbolje znamo. Ne verjamemo v uspeh
na račun trpljenja nekoga drugega.«

Uspeh je, ko smo
uspešni vsi
S takšno filozofijo vključevanja in
sodelovanja bogatijo tudi ponudbo

Čokoladne vasi ob reki in doprinašajo
tukajšnji okolici. Ker se pomemben
del trajnostne uspešnosti nanaša na
sodelovanje z lokalnim okoljem, tesno
sodelujejo z lokalnimi proizvajalci
izdelkov in ponudniki storitev.
»Ni poanta v tem, da smo mi sami
zgodba o uspehu, ampak da je zgodba
o uspehu celotno lokalno okolje,«
razmišlja Zvezdana.
Izbrali so takšne ponudnike, ki sami
delujejo po načelih trajnosti, skupaj so
sestavili slastne slovenske zajtrke in
napolnili police gourmet zemljanke,

»Ponosni smo na naš odnos do narave. Denimo na to, da je na tem travniku zdaj več
dreves, kot jih je bilo pred tem. Upoštevali smo dejstvo, da smo v naravnem parku
in se odločili za okolju prijazne gradbene rešitve. Ne zato, ker bi morali, ampak
zato, ker smo to želeli. Vsi objekti v naši vasici so postavljeni montažno, celo naša
zemljanka je montažna. Nobenega trajnega posega nismo naredili. Predvsem pa vse,
kar smo postavili, služi svojemu namenu na naravi najbolj prijazen način,« razkrije
Uroš Mlakar, eden od investitorjev.
Ponosen je tudi na to, pravi, da so po gradnji zasadili več kot 30 novih dreves, ki so
zdaj že zacvetela, in da so se vrnile na to območje celo nekatere ptice: »Na naravi
prijazen način pišemo neko dobro turistično zgodbo.«

kjer najdemo številne vinarje in oljarje.
Pristne izdelke lokalnih ponudnikov z
unikatnimi zgodbami so uporabili tudi
za opremo hišic in kuhinjski inventar;
številni so nastali v lončarskem studiu,
deske za serviranje in rezanje in lesene
kuhalnice pa prihajajo iz lokalne lesne
delavnice. In ne gre le za izdelke. Tudi
doživetja, ki jih ponuja Čokoladna
vas, so bogata ravno zaradi lokalnih
ponudnikov. Gostom luksuznega
glampinga dajejo izjemno dodano
vrednost.

Ogled vasice, ki ga sklenemo pri
prikupni zemljanki ob kozarčku
čokoladnega vina in dobrotah
lokalnih ponudnikov, nas skorajda
pusti z vtisom, da so glede ponudbe
in trajnostne zasnove uresničili že
vse svoje zamisli. A načrti gostiteljev
razkrivajo, da za aktivne skrbnike,
ki živijo svoje poslanstvo in imajo
trdno zastavljeno smer, nikoli ne
zmanjka izzivov. »Naš naslednji
projekt bo usmerjen v obnovljive vire
energije,« oznani Uroš. »Naš bazen

želimo ogrevati na naravi prijazen
način in s fotovoltaičnimi paneli
pridobivati vsaj del električne energije
iz energije sonca. Količino odpadkov
pa še zmanjšati z investicijo v posebno
stiskalnico.«
»Ter tako postati še prvi pametni
glamping na svetu,« doda Zvezdana.
Prvi čokoladni so že itak.

Trajnostna LISTa

LES+

Podpiramo lokalno: hrana, pijača in obrtniški izdelki
lokalnih ponudnikov

Vrsta uporabljenega lesa: macesen, smreka, hrast

Zero waste management: minimalna količina odpadkov

Vgradnja: v stavbah, pohištvo, okna, vrata, tla
Uporaba: obrtniški in dekorativni izdelki

Ponovna uporaba: možnost demontaže in ponovne uporabe
Habitat: ohranitev starih in zasaditev 30-tih novih dreves
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LEPOTA
PREPROSTOSTI
BIVANJA,

OD DANSKE DO JAPONSKE
tekst: mag. Alenka Žibert, Alma iDesign/ foto: shutterstock, istockphoto
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ačnimo še enkrat. Pomlad je prišla.
Slišimo jo, vonjamo v vetru in
soncu. Dotikamo se je, ko drsimo s
prsti po deblu dreves ali se bosi podamo
po razmočeni zemlji.
Na svojih vsakdanjih sprehodih srečujem,
v času izrednih razmer, veliko več družin
kot po navadi. Siceršnja situacija nas je
primorala, da smo več doma, in ravno v
tem je čar – da se zmoremo prilagoditi
trenutnim okoliščinam. Ne zgolj zaradi
nove pomladi, zaradi vsega je prišel čas
za razmislek o našem bivanju, domu,
kakovosti, o odnosih, stvareh, o vsem, kar
je s prvim povezano.
Z vami želim deliti nekaj misli o tem,
kako lahko pogledamo na življenje še na
drugačen način, z upanjem, da boste ob
koncu branja tega prispevka pogumnejši
in vedrejši.
Povabim vas k mojstrom »dobrega
bivanja«, narodom, v kulturah katerih so
zapisane premnoge stvari o prijetnosti
bivanja, sreči in lepoti preprostosti.
Povezuje jih dejstvo, da imajo za vse
prej zapisano izraz, ki vključuje vse to
in še več. Gre za način življenja, kulturo
posameznika ali celo naroda: Švedi tako
poznajo lagom, Danci hygge in lykke,
Nizozemci gezelligheid, Škoti còsagach,
Japonci wabi sabi in ikigai, Kitajci pa wu
wei.

Včasih sedim in mislim,
včasih samo sedim ...
Medved Pu

Osem pojmovanj
lahkotnosti bivanja
Prvo od pojmovanj, ki vam jih namenjam,
je WU WEI – iti s tokom. Gre za izraz,
s katerim bi morda še najlažje opisali
princip wu wei in ki pomeni nedelovanje
v smislu nepreračunljivega in k
prihodnjemu cilju usmerjenega delovanja,
skratka prepustiti se življenju. Povedano
naravnost – sprejmimo trenutno situacijo
in razmislimo, kako si lahko pomagamo,
da bomo lažje prebrodili težke čase.
Z arhitekturnega vidika bi to pomenilo, da
upoštevamo naravne linije z minimalnimi
posegi. Lahko bi rekli, da zgradimo hišo
okoli drevesa!
Obdobje, v katerem živimo in ko nas
večina dela od doma in lovimo ravnotežje
med poklicnim in zasebnim življenjem,
najnazorneje ponazarja pojem IKIGAI.
Ikigai je japonski koncept načina življenja,
ki se osredotoča na idejo o »najboljšem
življenju« in je skoraj antiteza pojmu
hygge. Japonci so prepričani, da je eden
ključnih elementov v življenju ikigai –
tisto, kar prinaša zadovoljstvo, srečo,
daje smisel. Povedano drugače – ikigai
je razlog, da zjutraj vstanemo. Preproste
reči, ki jih počnemo vsak dan, združujejo
pomen in obred.

foto: Content Pixie

Pomlad je tu. Pa ne kakršnakoli,
letošnja je ponovno “obarvana”
s covidom in nedoumljivimi
dogodki po svetu. Ko pomislimo
na vsakdanje norosti, si želimo
pobegniti …
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V smislu notranje opreme ima nekaj
podobnosti z izrazom hygge, saj
spodbuja enostavnost in tok. Spogleduje
se tudi z minimalizmom, saj naj bi po
tem konceptu posedovali samo takšne
predmete, ki imajo za lastnika poseben
pomen.
Kupujte manj in bolje in se posvetite
svojemu domu. Ta naj ne postane zgolj
zatočišče, temveč naj bo prilagojen delu
od doma, omogoča naj preplet poklicnega
in zasebnega življenja. Ikigai podpira
to zvezo in skuša najti ravnovesje med
obema. Je kombinacija tega, kar ljubiš, v
čemer si dober, in tega, kar potrebuje svet
in od česa lahko resnično živiš. Morda se
sliši težko, toda iskanje presečišča vseh
teh konceptov je vaš ikigai.
V pojmovanje ikigai se lepo vpletajo
nauki, ki jih podaja Dominique
Loreau v svojem priročniku Umetnost
preprostosti. Avtorica, ki že dolga
leta živi na Japonskem, se je nenehno
spraševala o svojih načelih in iskala
pravi način idealnega življenja. »Ko sem
tako odstranjevala stvar za stvarjo, sem
polagoma spoznala, da je prizadevanje
za preprostost najprimernejši način, da
hkrati živim udobno in v skladu z lastno
vestjo.«
Preprostost je zanjo pozitivna vrednota,
ki nas bogati. Znebimo se torej navlake
in naredimo prostor novemu. Lepota
je v praznini, lepota je v tišini. Če lahko
ustvarimo takšne razmere, vse dobi
določen pomen. V praznem prostoru vse
postane kompozicija, tihožitje, podoba.

WABI SABI
To je umetnost iskanja lepote v
nepopolnosti, je japonska filozofija, ki
slavi nepopoln, naraven svet. »Wabi«
pomeni razumevanje elegance skozi
rustikalen, naraven in preprost dizajn,
»sabi« pa predstavlja lepoto nepopolnosti,
ki pride z leti.
Wabi sabi so najdbe z boljšega trga,
star les, tudi takšen, ki smo ga našli na
sprehodu po morski ali rečni obali. Slavi
razpoke in grče, patino, skratka – vse
znake staranja skozi čas.
Opozarja nas, da smo samo začasni
prebivalci na tem planetu, minljivi in
del narave. Skozi wabi sabi se naučimo
sprejemati znake staranja na sebi, rjo,
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obrabljene vogale in zdrgnjena tla, saj so
vse to znamenja časa, ki ga predstavljajo.
Pravega sabija ni mogoče narediti, gre
za darilo časa, kajti pomeni »cvet časa«.
Sabi stvari dostojanstveno in ponosno
nosijo breme svojih let: hladna patina
srebrne posode, sivina lesa ali eleganca
osamljenega brezlistnega jesenskega
grma.
Wabi sabi je močno povezan z japonskim
obredom pitja čaja, saj je to umirjena in
sproščujoča rutina, ko naj bi umirili svoje
misli in uživali v estetiki, ki ni popolna;
na primer v ikebani, ki je bila narejena
za obred. Pomeni uživati v pripomočkih
obreda, ki so bili ročno izdelani, vsak
od njih pa predstavlja kos umetnosti
in simbolizira ljubečo uporabo s strani
generacij pred tem.
Wabi sabi ni zgolj slog dekoriranja,
temveč način razmišljanja, umetnost
bivanja, ali še bolje, način življenja. Zanj
ni pravil – je rezultat razvoja našega
»wabigokoro«, oziroma wabija uma
in srca: živeti skromno, naučiti se biti

zadovoljen z življenjem, ko odstranimo
nepotrebno in naredimo prostor v svojem
domu. Skratka – pomeni živeti tukaj in
zdaj!

HYGGE
Hygge je umetnost ustvarjanja
domačnosti in uživanja v preprostih
stvareh (zato je mogoče, da ste to že
doživeli, ne da bi se tega zavedali). Sama
beseda je samostalnik ali pa pridevnik
za »dobro počutje« in je povezana z
občutkom udobnosti. Ko pomislimo na
hygge, vidimo toplo zavetje, mehko odejo,
prasketajoč ogenj in skodelico dobrega
čaja.
Pred dvema desetletjema sem potovala
po Danskem in presenečena ugotavljala,
da Danci ne uporabljajo zaves in da so
zvečer na oknih prižgane luči, ki odkrivajo
notranjost bivališč. Šele mnogo kasneje
sem doumela pomen te navade – gre za
»omsorg« (ustrežljivost, pozornost in
skrb). Svetilka na pragu tako simbolizira
dobrodošlico.

»Hygge je občutek pripadnosti in topline,
trenutek udobja in zadovoljstva. Najdete
ga lahko, če se vprašate, kje se počutite
najbolj domače, katere so vaše navade in
obredi, ob kom ste najbolj sproščeni, kaj
vas najhitreje razvedri in kaj potrebujete,
da vam je udobno. Skuhajte si skodelico
kave ali čaja, pogreznite se v najljubši
naslanjač in se prepustite trenutku,« je
zapisala Louisa T. Brits v knjigi Hygge.
Koncepti, kot so ikigai, hygge in wabi
sabi, cenijo preprost, izčiščen, zadržan in
skromen svet, ki nas obdaja.

LYKKE
Lykke je danska beseda za srečo. Hitro
lahko prepoznamo razloge, zakaj so
Danci srečnejši. Ne samo, da imajo enak
starševski dopust za moške in ženske,
ampak tudi brezplačno visokošolsko
izobraževanje in vlake, ki vozijo
pravočasno, ter delavnik s 37,5 ure na
teden in svoj Inštitut za raziskovanje
sreče. Nikomur torej ni treba emigrirati,
da bi dosegel srečo!
Na Danskem tudi večina ljudi kolesari do
službe – tako je telesna vadba vgrajena v
njihov vsakdan.
Kar lahko naredimo sami, je, da
prisluhnemo nasvetom in običajem
iz drugih kultur, ki nam bodo lahko
pomagali postati bolj zadovoljni s svojim
življenjem.
V Franciji imajo na primer čudovito
kulturo obrokov. Ne cenijo zgolj hrane kot
take, temveč celotno izkušnjo obedovanja,
bolje rečeno, ta običaj spodbuja ljudi
k preživljanju časa in medsebojnemu
druženju, kar vpliva na dobro počutje.
Dodaten vloženi čas je torej namenjen
druženju in ne prehranjevanju. Resda
Francozi za posamezen obrok porabijo
dvakrat več časa kot ljudje drugod po
Evropi, a se zato lahko pohvalijo z nižjo
stopnjo debelosti in daljšo življenjsko
dobo.

To pomlad v moji kolibi. Ni prav ničesar. Je prav vse.
Haiku Isse Kobajašija
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GEZELLIGHEID

pokrajini se priležeta dobra hrana in
pijača.

Gre za nizozemsko besedo, ki se
izgovarja kot »heh-sell-ich« in je
podobno kot hygee, còsagach in ikigai
mešanica preprostih užitkov, udobnosti,
združenosti in zadovoljstva. Za Nizozemca
hiša ni gezelligheid brez kupa cvetja.
Nobena hiša tudi ni gezellig brez fike
(kave) ali česa rabljenega. Bistvo je v tem,
da je udobno in sproščeno.

Podobno kot hygge còsagach spodbuja
udobje, naravne materiale, toplo ognjišče
in mehke odeje. Pridružuje se drugim
podobnim mednarodnim konceptom in
načinom življenja, kot so wabi sabi, ikigai
in gezelligheid, ki prav tako vplivajo na
notranje oblikovanje.

Pridevnik gezellig se lahko uporablja v
številnih situacijah:
• za prostor (udoben ali vabljiv),
• za osebo (zabavna ali prijetna),
• za obisk starih staršev (pomeni
družinsko skupnost – povezanost.

CÒSAGACH
V slovarju pojmov in besednih zvez
najdemo škotsko/galsko besedo
»còsagach«, ki ponazarja občutenje
ugodja, varnosti in topline. Còsagach se
ukvarja s sprejemanjem toplih barv in
vzdušja iz narave v prostor, ne glede na
letni čas. Vabim vas na pohajkovanje med
mnogotere odtenke zelenih, zaobljenih
gričev, ki skoraj krvavijo ob čudovitem
cvetenju rese. Po potepanju v pitoreskni
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LAGOM
Švedski izraz »la-gum« pomeni »ne
premalo, ne preveč«; gre za pot do
zadovoljnega življenja, življenja v
ravnovesju. Znano je, da so Švedi
umirjeni, uravnoteženi in zadovoljni
ljudje … A le kaj imajo skupnega? Ravno
to – ravnovesje, lagom. Kot pri Zlatolaski
in treh medvedih: treba je poiskati ravno
pravšnjo mero vsega. Lagom je način
življenja.
Lagom, podobno kot ikigai, predstavlja
iskanje ravnovesja na vseh področjih
življenja. Spodbuja nas k temu, da se
znamo ustaviti, ko je dovolj, da ponovno
pridobimo občutek »sitosti«. Vključuje
vse vidike življenja, od odnosa do zdravja
in vadbe, do hrane in druženja. Ideja
sega v dobo Vikingov, v čas med 8. in 11.

stoletjem. Takrat so si sklede s hrano in
pijačo podajali okrog mize, da so bili vsi
deležni poštenega deleža. Pomembno
je bilo, da si je posameznik postregel
»dovolj« na način, da so si lahko vsi nekaj
postregli.
Sočasno z idejo o ravnovesju pri vseh
stvareh obstaja tudi zavestna nesebičnost!
Bi lahko omilili svoje težnje po popolnosti
in namesto tega poskušali najti tisti
občutek, da je nekaj dovolj dobro?
Znižajmo svoja merila in globoko
vdihnimo ter si privoščimo počitek!
»Fika« – »iti na kavo« ima globlji pomen,
saj predstavlja dragocene trenutke,
ko si vzamemo čas zase, smo v družbi
prijateljev ali knjige. To je tisti del, ki
nas uči, da se upočasnimo in uživamo v
prijetnih stvareh življenja.[1]
Povsem normalno je, da nas večina
razmišlja o tem, kako živeti čim bolj
varčno. Trudimo se sprostiti, zato se v
prostem času strastno predajamo svojim
konjičkom. Večina bo pomislila »pa saj
vse to že vemo«, a vas želim kljub temu
»razsvetliti« s temi idejami, saj lahko le
tako doprinesemo k boljšemu življenju
vsakega posameznika in posledično tudi
nas vseh.

Ob tej priložnosti je prav, da omenim
»načelo sedmih generacij«, ki temelji na
starodavni filozofiji »haudenosaunee«
(Irokezi), da bi morale odločitve, ki jih
sprejemamo danes, ustvariti trajnostni
svet, ki bo vplival na sedem generacij v
prihodnosti.
Danes se načelo sedmih generacij na
splošno omenja v zvezi z odločitvami
o energiji, vodi in naravnih virih ter z
zagotavljanjem trajnosti teh odločitev za
sedem generacij v prihodnosti. Lahko
pa ga uporabimo tudi za odnose – vsaka
odločitev naj bi v prihodnosti vodila do
trajnih odnosov sedmih generacij.

Kakovost, razkošje in
preprostost
Louissa Thomesen Brits v knjigi Hygge
pravi, da nas večina živi v stavbah, ki
niso bile zgrajene z mislijo na nas. Dom
si tako uredimo po svoje, pri tem pa čim
bolje izkoristimo, kar imamo na voljo, in
prostor prilagodimo svojim navdam in
potrebam.[2]

Pokaži mi svoj dom in
povem ti, kdo si.
Pravijo, da je hiša ogledalo duše, in
številne psihološke študije trdijo, da naši
zasebni prostori veliko razkrivajo o nas in
naši osebnosti.
Dom je osebni prostor, je kraj, kjer
se počutimo zaščitene in varne pred
dogajanjem zunaj njega. Če dobro
premislite, lahko ugotovite, da je naš
dom poln elementov, predmetov, barv in
materialov, ki odražajo nas same, sledi, ki
pripovedujejo našo zgodbo.
Včasih, ko v nas pride do sprememb,
začutimo neustavljivo potrebo po tem,
da spremenimo tudi naš dom – tudi
če premaknemo zgolj en majhen kos
pohištva ali pa zamenjamo dekoracijo,
nam to dobro dene.
Preveč predmetov zatre posamezen
predmet, skladnost barv in žlahtnih snovi
(naravna podoba lesa, njegova struktura,
njegova patina …, ki se ga človeška roka
dotika zaradi oblike same) omogoča, da si
vid in tip spočijeta.

Preprostost je tudi ustvarjanje
usklajenosti med zelo malo predmeti,
redkimi in nepogrešljivimi.[3]

Ne premalo in ne preveč,
ravno prav.

In na koncu naj dodam, da čeprav je
vsekakor pomembno opremiti dom
funkcionalno in praktično, je duša tista,
ki ga obda z nam ljubimi predmeti, s svojo
ustvarjalnostjo.
Vsak od nas je nekako ponosen na svoj
dom, če nas obkrožajo predmeti, ki
nam nekaj pomenijo, sploh če je prostor
udoben in je vse na pravem mestu. K
toplini pa ne prispevajo zgolj predmeti
in sam prostor, ampak ljudje v njem, ki
skupaj s prej naštetim ustvarjajo dom.
Dom je duša, dom smo mi sami! Ko sem
doma, odpiram okna na stežaj.
[1] Umetnost preprostosti, Dominique Loreau.
[2] Hygge, Louisa Thomsen Brits.
[3] Lagom, Linnea Dunne.
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DOM S PRIDIHOM
MODERNE
GORSKE KOČE
Postanek na dvorišču je enak znanemu prijetnemu občutku, ki
nas prežame, ko po naporni hoji uzremo končno destinacijo.
tekst: Martin Starc/ foto: Blaž Zupančič
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Zasnova stanovanjske hiše lahko
bolj ali manj inovativno sledi
urbanističnim in prostorskim
omejitvam. Bežen pogled na
primestno pozidavo individualnih
stanovanjskih hiš, ko se peljemo
po kakšni od takih sosesk, kaže na
to, da je na podlagi enakih pogojev
gradnje mogoče zasnovati zelo
raznovrstne objekte.

N

ekateri so postavljeni po meri prostora, ki mu pripadajo, drugi iz teh
meril grobo štrlijo, tretji pa so drugačni ravno toliko, da nam zaradi
njih zastane pogled.

Pogled na skladno in lepo oblikovan objekt človeka ne pusti ravnodušnega.
Čeprav »imajo vsake oči svojega malarja«, so nekatere oblikovalske in
načrtovalske norme univerzalne. Bolj ali manj intenzivno jih zazna tudi neuko
oko. Taka je tudi hiša v Šujici. S svojo nekoliko posebno zasnovo pritegne pogled
še takega brezbrižneža, saj se že na prvi pogled vidi, da gre za hišo, ki ima svoj
značaj. V kompozicijo poleg stanovanjske hiše sodi še pomožna lopa, ki skupaj
s prostornim vrtom ustvarja domačno bivalno okolje. K prijetnemu občutku
domačnosti, ki nas ob pogledu na hišo nehote prevzame, veliko pripomore
lesena oplata, ki v večji meri obdaja oba objekta. Ta ukrojeni, a še vedno divji
element narave, s katerim smo kot bitja povezani že zelo dolgo, očitno sproži
tisto, kar v podzavesti povezujemo z zavetiščem; varnost; toplino …
Čeprav gre za predmestje prestolnice, je postanek na dvorišču te hiše
primerljiv z zadovoljstvom, ki ga poznamo, ko se po naporni hoji znajdemo
pred pragom gorske koče. Toplina in vonj lesa, ki ju zaznamo že zunaj,
nas nezadržno vabita v svoje zavetje. Ko vstopimo, nam prostor k dosledni
izvedbi tega koncepta sam pritrdi. Samo po sebi se razume, da popotne čevlje
zamenjamo za copate.

foto: Bianca Ž. Morris / lokacija Barcelona, www.OrangeHealia.com/retreat
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ENOSTAVNOST
ŽIVLJENJA
Notranjost objekta je nadaljevanje zgodbe
o lesu v najrazličnejših pojavnih oblikah.
Vgrajen je v leseni stropni opaž pobeljen
z belo lazuro, lesene deske ščitijo tla, v
nadstropje nas vodi leseno stopnišče. Še
tisti konstrukcijski elementi, ki so zaradi
gradbeno fizikalnih zahtev betonski, so
obdelani na način, da odslikavajo teksturo
lesa.
V nadstropju so spalni prostori in prostor
s plezalno steno, ki se zaključi v slemenu
strešne konstrukcije. Tam je v manjši niši,
namenu primerno, prostor za skupna
ležišča.
Tudi unikatni deli pohištva so leseni.
Zato ni naključje, da prav vsi prostori
odslikavajo tisto pristno domačnost. Tudi
naključnemu obiskovalcu se zdi, da bi to
lahko bil na neki način njegov dom. Samo
po sebi se zdi logično, da se prisede k
prostorni mizi in posreba skodelico čaja.
Ob tem se pogledi zazrejo v prostorne
okenske odprtine, ki premišljeno kadrirajo
okoliško krajino s poraslim hribovjem
in že nas iz varnega gorskega zavetišča
hipoma premakne nekam v brezmejna
gozdna prostranstva.
Želja naročnice je bila, da hišo sestavljajo
naravni materiali, da ne zasede preveč

Jasna Ariana Starc, u. d. i. a.

»Vsa leta moje samostojne projektantske poti sledim enakemu pristopu k delu.
Naročnike že v fazi povpraševanja povabim na obisk v svoj dom, avtorsko zasnovano leseno skeletno
pasivno hišo, z namenom, da jim predstavim zakonitosti tovrstne gradnje. Pomembno se mi zdi, da naročniki
spoznajo način bivanja v živo, sama pa na podlagi poglobljenega pogovora začutim, kakšne so njihove želje in
pričakovanja. Šele potem sledi dogovor o morebitnem sodelovanju.
Glede na to, da so moji projekti praktično izključno povezani z izdelavo individualnih stanovanjskih hiš, ki za večino mojih naročnikov
predstavljajo najpomembnejši življenjski projekt, se mi zdi ključno, da znaš poslušati in slišati investitorja. Arhitekturna rešitev je
potem logična posledica tega procesa.
Tudi hiša v Šujici je nastajala na tak način. S tem, da je bil pri tej hiši snovalski proces mogoče še nekoliko bolj dinamičen, saj je šlo
za mlade naročnike, katerih predstave o hiši so bile manj omejujoče.«
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dragocenega prostora in da je njeno
vzdrževanje poceni. Premišljene želje
so uresničene z izbiro lesenega skeleta,
ki ga ščiti že omenjeni surovi leseni
opaž, kompaktne tlorisne zasnove,
ki prostor poišče v višino na račun
širine in pri tem ustvari niz manj
konvencionalnih prostorov, ki so
uporabljeni premišljeno. Zadnji pogoj
izpolnjuje nizkoenergijska zasnova z
načeli pasivne gradnje. Bela pločevina,
ki ščiti strešne dele konstrukcije, je
logična izbira, ki zaokroža idejo stavbe
kot prijetnega zavetišča.
Hiša v Šujici je hiša mnogih občutij.
Uličnim radovednežem vzbuja
pozornost, obiskovalcem prijetne
občutke, prebivalcem pa, da lahko sami
izbirajo med toplino doma, varnim
zavetjem ali drzno avanturo.
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Avtor projekta: Jasna Ariana Starc, ARHITEKTURA STARC
Sodelavci: Ana Šušteršič in Jernej Valenčič
Investitor: zasebni
Lokacija: okolica Ljubljane
Leto načrtovanja/ izvedbe: 2010–2011/ 2011–2013
Bruto kvadratura: 190,2 m2, neto kvadratura: 147,5 m2, parcela (m2): 620 m2
Pozidana površina (m2): 100,40 m2
Statika: Piring Vojko Pirjevec, s. p.
Elektro instalacije: Biro Lovšin, d. o. o.
Strojne instalacije: KALKEM, d. o. o.
Glavni izvajalec gradbeno obrtniških del: TESARSTVO KREGAR, s. p., in STAVBARSTVO ŽERJAL, s. p.
Izdelovalec notranje opreme: Mizarstvo Ravnohrib in Anže Košir
Izdelovalec stopnic: LESENE STOPNICE FRANK, s. p.
Dobavitelji stavbnega pohištva: Marles, d. o. o., in Velux, d. o. o.
Vhodna vrata: INT vrata, d. o. o.
Dobavitelj strešne kritine: Prefa, Fili Stahl, d. o. o., Boštjan Kraševec, s. p
Dobavitelj izolacijskega materiala: Steico
Dobavitelji hišne tehnike:
toplotna črpalka zrak–voda: Viessmann, OGREVANJE ŠKRBEC, d. o. o.
prezračevanje z rekuperatorjem: Paul, OGREVANJE ŠKRBEC, d. o. o.
sprejemniki sončne energije: Sonnenkraft
zbiralnik deževnice/ mala biološka
čistilna naprava: Tims
Poraba energije po PHPP: 18 kWh/(m2a)
Celotna investicija: 210.000 eur
Pridobljena nepovratna spodbuda Eko sklada: 22.500 eur

Dobra zasnova te popelje v tukaj in zdaj.
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fermacell®
Mavčno- vlaknene Plošče
plošče
Mavčno-Vlaknene
Popolna rešitev za učinkovito izgradnjo notranjih prostorov.
Mavčno-vlaknene plošče za vse prostore od kleti do podstrešja
•
•
•
•

Visoka odpornost na udarce - tudi za ekstremne obremenitve
Sposobnost prevzemanja zelo visokih konzolnih obremenitev
Stroškovno ugodnejše konstrukcije z enoslojno oblogo
Zaščita pred hrupom - za življenje brez hrupa

fermacell - original med mavčno-vlaknenimi ploščami

Na voljo tudi kot fermacell greenline za občutno bolj zdravo bivanje med
lastnimi štirimi stenami
•
•
•
•

Trajno veže škodljive snovi iz zraka v prostoru
Dolgotrajna sposobnost vezanja snovi
Učinkovito tudi pod oblogami
Merljivo zmanjšanje škodljivih snovi v zraku v prostoru

Za podrobnejše informacije so vam na voljo naši svetovalci na T: +386 51 699 044 ; E: juraj.percic@jameshardie.com
WWW.FERMACELL.SI
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Tradicija je prednost
in hkrati obveza
JANEZ RIHTER, DIREKTOR PODJETJA RIHTER, D. O. O.
pripravila: Irena Kotnik/ foto: osebni arhiv Rihter

Danes, ko smo zaradi pandemije vsi
soočeni z novo realnostjo na trgu, je
še bolj kot kadarkoli prej pomembno
razmišljati o prihodnosti in ustvarjanju
novih priložnosti. Janez Rihter, direktor
in solastnik podjetja Rihter, d. o. o.,
je eden tistih, ki verjame, da je za
uspeh tako podjetja kot posameznika
potrebna le vztrajnost, močna volja in
sposobnost hoditi dan za dnem po jasno
zastavljenih poteh. Cilji so le kratki
dogodki in prijetni počitki na tej poti, ki
se zgodijo sami po sebi, če ne ubiramo
bližnjic.
Z veliko predanostjo kupcem se podjetje
Rihter, s sedežem v Ljubnem ob Savinji,
uvršča med najbolj priznana podjetja
na področju gradnje montažnih hiš iz
lesa. Gradnjo objektov izvajajo tako v
Sloveniji kot v tujini, predvsem v Italiji,
Švici, Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem.
Njihovo glavno merilo je prilagodljivost
uporabniku, saj vsak projekt temelji
na tesnem sodelovanju s kupcem ter
upoštevanju njegovih individualnih
želja in potreb.

V KATERO SMER PRIHODNOSTI
VODITE POSLOVANJE RIHTER
MONTAŽNE GRADNJE, D. O. O.,
KI JE NEDAVNO ZABELEŽILO
TRIDESET USPEŠNIH LET
POSLOVANJA?
Tradicija je prednost in obveza hkrati,
oboje skupaj pa zaveza vseh nas,
zaposlenih v podjetju, da kar se da
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izpolnjujemo pričakovanja naših strank,
ki nam zaupajo gradnjo svojega doma.
Stabilnost podjetja je zelo pomembna,
saj se zato v podobnih razmerah,
kakršne so v trenutni zdravstveni
krizi ali ob periodičnih gospodarskih
krizah, lažje prebrodijo takšna težavna
obdobja. Različne krize, seveda zelo
različno vplivajo tako na panoge kot na
podjetja znotraj nje. V našem podjetju
smo osredotočeni na naše stranke in
njihove potrebe, kar se nam zdi ključno.
Ostati v etru dogajanja, biti zanimiv
in konkurenčen pomeni, da se znaš
dovolj hitro prilagajati potrebam trga.
Naloga vodstva je, da zaznava takšne
pojave okrog sebe in jih skupaj s svojimi
sodelavci uvaja v vsakdanje aktivnosti
podjetja. Že pred leti smo si zastavili
nalogo, da postane naše podjetje
sinonim za trajnostno in kakovostno
montažno gradnjo, ki nosi v sebi pečat
unikatnosti.

KAJ JE TISTO, KAR JE KUPEC
ISKAL VČASIH IN KAJ IŠČE
DANES?
Zgodba prodaje se je pred leti vrtela
okoli sestave sten, ozaveščanja o
kakovosti in materialih, raznih
specialno tehničnih vprašanjih
in podobnem. Danes je kakovost
materialov in dovršenost sistemov sama
po sebi umevna, zato se v ospredje
postavljajo izkušnje stranke in čim bolj
popolna ponudba. Zadnjih nekaj let
gradimo na konceptu, da stranka dobi

čim več, kar potrebuje za reševanje
bivanjskih razmer in da je ves postopek
peljan čim bolj jasno, transparentno
in s čim manj napori za vse deležnike
v procesu. S temi aktivnostmi bomo
v prihodnje nadaljevali in verjetno
vključevali še kakšno dodatno storitev
pri reševanju stanovanjskih problemov
naših strank.

VI OSEBNO STE NAVDUŠENEC
NAD DIGITALNIMI REŠITVAMI.
KAKO SE TO ODRAŽA V
PONUDBI VAŠEGA PODJETJA?
Strankam in sebi želimo z naprednimi
digitalnimi rešitvami čim bolj olajšati
gradnjo in komuniciranje v zelo dolgem
in zapletenem procesu gradnje hiše.
Gradbeni projekti v individualni gradnji
vsebujejo ogromno spremenljivih in
raznovrstnih informacij, ki so potrebne
za celostno in kakovostno izvedbo
projekta. V projektih poleg stranke
sodeluje veliko raznih subjektov, ki pa
morajo med sabo delovati usklajeno.
Vse to je težko obvladovati brez
odličnih digitalnih rešitev, ki morajo
biti med sabo integrirane v naprednih
digitalnih platformah. Vse te čudne
besede in procesi so že večletni izzivi
našega podjetja, s katerimi se aktivno
ukvarjamo. Z njimi bomo našim
strankam omogočali sodelovanje v
procesu in pregled nad napredkom
projekta kar iz njihovega naslanjača.
Tako mi kot stranka bomo lahko na
enem mestu hkrati dostopali do istih
informacij, s čimer bomo bistveno
zmanjšali možnost napak. V projektih je
še vedno veliko tako imenovane ročne
administracije, ki jo bomo prepustili
naprednim digitalnim rešitvam,
zaposleni pa se bomo namesto z
administriranjem lahko več posvetili
pogovorom in svetovanjem našim
strankam.

MENDA STE EDINI MED
PONUDNIKI, KI PONUJATE
SERVIS, KO JE HIŠA ŽE
DOKONČANA. KAJ TA
VKLJUČUJE?
Ta koncept uvajamo postopoma,
predstavljate pa si ga lahko na podoben
način kot servis za avtomobile, le
da ta ne bo obvezen. Vsi si želimo
dovršeno gradnjo, ki ne bi potrebovala
vzdrževanja, vendar pa se temu ne
moremo povsem izogniti. Sodobna
hiša ni več samo kup gradbenega
materiala, kot je bila to nekoč, ampak
je postala zahteven in tehnološko
dovršen izdelek. Če želimo obdržati
visoko raven vrednost takšne hiše, tako
v ekonomskem kot bivanjskem pogledu,
potem jo preprosto moramo servisirati
in vzdrževati. Ponuditi želimo servis, ob
katerem bomo ob privolitvi stranke v
določenih časovnih intervalih pregledali
stavbo, na podlagi tega pa ugotovili,
kaj bi bilo treba izboljšati oziroma
popraviti, da se izognemo morebitni
škodi. Kupcem želimo s tem dati vedeti,
da lahko poskrbimo za njihovo stavbo
tudi po končani gradnji.

ČE ZAVRTIVA ČAS ZA TRI
DESETLETJA … VČASIH
SLIŠIMO, DA SE JE NEKOMU
ZAČELA POSLOVNA POT KAR
V GARAŽI. KJE PA SO BILI VAŠI
ZAČETKI?
Na dvorišču (smeh). Začetek je bil enak
kot pri večini podobnih podjetij, ki
začenjajo svoje delovanje praktično
iz nič. Začeli smo z razrezom hlodov
in prodajo žaganih elementov. Kot
vsak začetek je tudi naš temeljil na
enostavnejših delih, ki smo jih iz leta v
leto razvijali in izpopolnjevati ter uvajali
nove programe. Zaposlovali smo nove
strokovne sodelavce, povezovali smo
se z institucijami znanja, projektanti,
arhitekti in drugim strokovnim
osebjem, ki so nam pomagali pri
rasti podjetja. Vseskozi smo razvijali
nove sisteme gradnje, organizacijo
dela v podjetju pa prilagajali našemu

poslanstvu, graditi individualno
montažno gradnjo. Čeprav smo bili
v tej industriji gradnje po principu
individualne gradnje začetniki, so nas
nekateri naši konkurenti začeli tudi
posnemati. Verjamemo pa, da smo še
vedno najbolj individualno usmerjeno
podjetje na področju montažne
gradnje in na tem segmentu želimo to
tudi ostati. Na začetku je to pomenilo
velike stroške pri certificiranju naših
sistemov, postavljanju ustrezne
organizacije dela, danes pa nam ravno
to omogoča velik nabor najrazličnejših
individualnih rešitev za naše stranke.

KAKO BI OPISALI PRVO HIŠO,
KI STE JO ZGRADILI?
Prva hiša je bila postavljena leta 1998
v mojem domačem kraju, Novi Štifti.
Postavili smo jo znancem in še danes
stoji ter funkcionira brez problema
(smeh). Narejena je bila po takratnih
standardih, ki so bili nekoliko
nižji od današnjih. Podobno je
bilo z gradbenimi predpisi, ki so bili
ohlapnejši. Predpisi montažne gradnje
so se v smislu kakovosti bistveno
spremenili v primerjavi s predpisi
klasičnih gradenj. V zadnjih petnajstih
letih je montažna gradnja doživela velik
razcvet tako na področju arhitekturnih
rešitev kot ogromnega tehnološkega
napredka.

Uvožen je iz Avstrije in Nemčije, saj smo
zavezani k uporabi certificiranega lesa.
Če bi se pojavil slovenski proizvajalec,
ki bi ustrezal certificiranim pogojem,
bi zagotovo izbrali več lokalnega lesa.
Pomembno pa je, da se zavedamo,
da imajo Avstrijci tradicijo, najboljše
žage in najbolje vpeljano lesno
panogo na tem območju in so v tem
suvereni. Za zdaj je to optimalna tržna
rešitev, saj samo želja, nostalgija ali
iniciativa še niso dovolj, da bi se te
dejavnosti izvajale v Sloveniji. V tržnem
gospodarstvu je žal tako, da ima
ekonomija praviloma prav tudi takrat,
ko gre za žaganje slovenskega lesa.
Naša skrb naj bo samo to, da zgledno
gospodarimo z gozdovi, ne sekamo
preveč in da ga prodamo po najvišjih
možnih cenah na trgu. Specializacije in
konkurenčnost žal v številnih primerih

KAKŠEN LES PA
UPORABLJATE VI PRI VAŠIH
PROJEKTIH? VELIKO JE
POLEMIK O UPORABI
UVOŽENEGA LESA, KO
BI LAHKO UPORABLJALI
LOKALNO PRIDELAN LES.
Uporabljamo les iz tujine kot
večina drugih ponudnikov.

Veseli smo, da lahko delamo to,
kar ljudje potrebujejo.
WOOD 89

Hiša Kanji Dol, ki jo je podjetje Rihter
zgradilo leta 2016, je bila izbrana za
Naj leseno gradnjo s strani Javne
agencije Spirit.
Arhitektura: Studio Pikaplus, Jana Hladnik
Tranik in Tina Lipovž

učenje, prilagajanje, inoviranje in
izpopolnjevanje. Če ne tečemo vsaj
tako hitro kot konkurenca, smo takoj v
zaostanku, tega pa si seveda ne želimo,
zato nimamo izbire in ne alternative v
drugačnem načinu razmišljanja.

SE NA TRGU ŠE SREČUJETE S
PREDSODKI?

upravičijo tudi razdalje. V obratnem
smislu se to pokaže tudi pri naših
strankah, ki se odločijo za naše storitve
kljub 800 in več kilometrski razdalji.
Za naše podjetje se tako oddaljene
gradnje morda ne zdijo logične, so pa
vseeno ekonomsko zanimive in se zato
odločamo tudi za njih.

KOLIKŠEN DELEŽ VAM
PREDSTAVLJAJO TUJI TRGI?
Tuja tržišča predstavljajo v povprečju
okrog 35 odstotkov vsega trga in med
posameznimi leti tudi nihajo. Največji
trg je Italija, smo pa uspešni tudi v Švici,
Nemčiji in Avstriji. Italijanom, ki smo
jih prepoznali kot zahtevnejše kupce,
smo se približali z našo individualno
naravnanostjo, saj imajo vedno svoje
posebne, unikatne želje in zahteve. K
uspehu prodaje v tujini pripomorejo
predvsem dobre poslovne vezi in
urejena sodelovanja s partnerji. Največ
gradimo v SZ Italiji, so pa naše hiše tudi
na Siciliji in drugod po Italiji.
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KAJ JE TISTO, KAR
PRIČAKUJETE PRI
ZAPOSLENIH, KADAR V
PROIZVODNJI POTREBUJETE
NOVO DELOVNO SILO? ALI
ZAPOSLITVENI TRG PONUJA
ZADOSTNE KAPACITETE
KVALIFICIRANEGA KADRA?
Zato zelo cenimo predvsem
pripravljenost na novo učenje,
prilagajanje na podjetno organizacijo in
predvsem razumevanja učinkovitosti,
tako posameznika kot podjetja v
celoti. Znanje nastaja tako znotraj
podjetja kot zunaj njega, ključno
pa je, da posameznik temu sledi.
Popolni kandidat je ambiciozen,
korekten, pripaden, pošten in kulturen
posameznik, ki se zna prilagajati
tako uspešno in hitro, kot to od njega
pričakuje podjetje. To je ključ uspeha in
je pomembnejše od stopnje izobrazbe.
Tekačem na dolge proge, kakršno
je tudi naše podjetje, so pomembni
dinamika, ambicioznost, sprotno

Montažna gradnja, predvsem
napredenih slovenskih proizvajalcev
montažnih hiš je tako zelo napredovala,
da so se tudi predsodki o tej gradnji
razblinili. Čeprav smo z drugimi
ponudniki montažne gradnje
konkurenti na trgu, se zavedamo,
da je usklajen nastop na tržišču
izredno pomemben. Pomembno je
sočasno in skladno nagovarjanje
kupcev s strani vseh proizvajalcev,
še posebej pa strokovne javnosti in
ustanov, ki niso komercialni subjekti
trga. Z ozaveščanjem, učenjem in
nagovarjanjem o posebnostih in
uporabnosti montažne gradnje smo
kupcem pomagali spremeniti njihova
tradicionalna stališča in odnos do
tovrstne gradnje. Tudi državne
subvencije so tukaj veliko pripomogle
s postavitvijo visokih standardov
energetsko učinkovite gradnje.
Montažna gradnja pa je prva začela z
množično gradnjo nizkoenergijskih,
pasivnih in ničenergijskih stavb in
tako postavila zelo visoke standarde
bivanjskemu ugodju in energijski
učinkovitosti.

KOLIKO PA JE NAROČNIKOV, KI
ŽELIJO PASIVNO HIŠO?
Nova zakonodaja je postavila visoko
raven energijsko učinkoviti gradnji. Če
je v stavbe vgrajena še rekuperacija, je
ta lahko že pasivna. Stranke pasivna
izvedba, deklarirana po standardih Eko
sklada prepriča tudi zaradi subvencij,
vendar trenutno povpraševanje
zaradi začasne ukinitve subvencije
nekoliko upada. Že nekaj časa pa se

prezračevanjem z rekuperacijo. Takšno

dobavitelje pretežno iz tujine. Vsekakor

gradnjo lahko izvedemo povsod ne

pa so vsi naši vgrajeni materiali

glede na to, kaj nam ponuja parcela, ki

najvišjega kakovostnega razreda, kar

pa vemo, da ni vedno idealna.

mora vsak dobavitelj izkazovati z

NA PODLAGI ČESA PA
IZBIRATE POSLOVNE
PARTNERJE V SMISLU DRUGIH
GRADBENIH SEGMENTOV?
KAKŠEN KRITERIJ STE SI
ZASTAVILI?

ustreznimi certifikati, ki jih od njih
zahtevamo.

KAKŠNA JE IDEALNA HIŠA, KI
JO STRANKA IŠČE DANDANES?
JE TO VEČETAŽNA, ATRIJSKA?
KAJ JE KLJUČNO?

Pomembni so nam kakovost,

Večina kupcev se nagiba k optimalno

dobavljivost in dober servis. Izbiramo

izkoriščenim in razporejenim

dobavitelje, ki nam lahko nudijo vse

prostorom na kvadraturi 120 do 160 m2.

troje. Pri bolj modernih in zahtevnejših

Večina si ne želi velikih hiš s prestižnimi

objektih je zagotavljanje kakovosti

materiali, ampak se pri tem vedejo

posameznih delov še toliko večja. Pri

zelo racionalno. Na slovenskem trgu

izbiri oken se nagibamo k lesenim,

je najbolj uveljavljena dvoetažna hiša

tukaj sodelujemo z najbolj priznanimi

v izpeljankah kvadra in z dodatki

slovenskimi dobavitelji. Za ogrevalno/

kubusov. Delno gre iskati izvor takšni

prezračevalno tehniko skrbi priznano

postavitvi tudi iz pogoste oblike in

dansko podjetje z njihovo zelo

velikosti slovenskih parcel in njihovih

bivanjsko ugodje za stanovalce. To

napredno integrirano toplotno črpalko,

lokacijskih predpisov. Pojavljajo se

pa lahko dosežemo izključno z dovolj

kot izolacijski material smo izbrali

tudi atrijske hiše razgibanih oblik. Med

dobrim zunanjim ovojem stavbe,

kameno volno. Tudi pri dobavi lesa se

strehami prevladujejo dvokapnice,

vključno s stavbnim pohištvom in

zanašamo na naše stalne in preizkušene

se pa vse pogostejše izvajajo tudi

uveljavlja nov koncept učinkovite
ničenergijske gradnje, ki ob montaži
električnih panelov že malenkost
nižjim energijskim standardom
gradnje omogoča nič in plus energijsko
gradnjo. Za uporabnika je to na neki
način energijsko boljši in naprednejši
koncept, ki nadgrajuje pasivno gradnjo.
Predvsem pa je pomembno, da vsaki
hiši zagotovimo najboljšo možno

Podjetje Rihter izvaja gradnjo objektov tako v Sloveniji kot v tujini.
Na fotografiji: Vila Montebar, Švica, arhitektura: JM Architecture
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Glavno vodilo v podjetju Rihter je prilagodljivost uporabniku, saj vsak projekt temelji
na tesnem sodelovanju z investitorjem.
Na fotografiji: Hiša Ankaran, arhitektura: D-R-A-F-T-arhitekti/ Matej Mljač, Urša Kres

ravne strehe. Naše podjejte pa je
specializirano tudi za gradnjo zelo
zahtevnih hiš, kar dokazujemo s
številnimi referencami, predvsem na
tujih trgih.

KAKŠNA PA JE VAŠA IDEALNA
HIŠA? ŽIVITE V LESENI HIŠI?
Z družino živimo v petnajst let stari
ničenergijski montažni hiši Rihter.
Odločili smo se za racionalno
postavitev, ki obsega pribl. 160 m2
in je zgrajena po naših željah. Večje
kvadrature za nas in naš način življenja
ne potrebujemo. Osebno je zame bolj
pomembno, da je dani prostor dobro
izkoriščen, svetel, postavljen in usklajen
v skladu z našim funkcioniranjem v
hiši. Zelo pomembno se mi zdi tudi
to, da smo energijsko samooskrbni,
zato nimamo prav nobenih stroškov s
plačilom elektrike ali drugih energentov
za ogrevanje.
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BI DANES V SVOJI HIŠI KAJ
SPREMENILI?
S tehničnega vidika ne bi veliko
spreminjal, bi pa seveda vgradil že prej
omenjeno napredno toplotno črpalko
integrirano s prezračevalnim sistemom,
ki je takrat še nismo vgrajevali v naše
hiše. V arhitekturnem smislu pa bi hiša
lahko imela nekaj popravkov zaradi
trendov, ki se spreminjajo.

KAKO POVEZUJETE DELO IN
PROSTI ČAS?
Se bolj nagibam k temu, da je to kar
eno in isto. (Smeh) Težko bi svoje
delo organiziral tako, da bi oddelal
svojih nekaj ur in se kasneje prepustil
brezdelju. Sem deloholik in ne želim
dajati vtisa šefa, za katerega delo
opravljajo drugi. Moj delovnik je zelo
dolg in dinamičen, poln najrazličnejših
obveznosti, voženj, obiskov kupcev
in poslovnih partnerjev doma in v

In čeprav smo z drugimi ponudniki
montažne gradnje konkurenti
na trgu, se zavedamo, da je zelo
pomembno skupno ozaveščanje
kupcev s strani vseh proizvajalcev
lesenih montažnih objektov.

tujini. Zelo izkoriščam vso napredno
tehnologijo, ki mi omogoča delo, kjer
koli se nahajam. Čeprav kdaj pa kdaj v
službeno pisarno stopim ob osmi uri
zjutraj ali odidem pred tretjo, se moje
delo v domači pisarni začne že krepko
prej in konča bistveno kasneje. Čez
teden prostega časa v pravem pomenu
besede skoraj nimam, ker ga zelo skopo
odmerjam in ga prilagajam z natrpanim
delovnim urnikom.

BI LAHKO REKLI, DA STE
JUTRANJI TIP?
Zelo. Če bi živel sam, bi vstajal še bolj
zgodaj kot sicer, vendar pa se je treba
prilagajati tudi družini, s katero se
večinoma družimo ob večerih in se
zato spat ne odpravljam dovolj zgodaj.
Vseeno pa si rad privoščim vsaj 6 do 7 ur
spanja.

KAJ VAS POLNI, KO SI LAHKO
VZAMETE ČAS ZASE?
Rad hodim v hribe in kolesarim, tudi
sprehod ni odveč. Okoli našega kraja
je veliko primernih lokacij, najraje pa
izbiram med tistimi, kjer ni gneče.
Fizično udejstvovanje v prostem
času mi omogoča odklop od naprav,
ki so povezane z mojim vsakdanjim
delom, zato si lahko vmes privoščim
razmišljanje o stvareh, ki drugače ne
pridejo na vrsto. Prosti čas je zame
tudi prebiranje zanimivih vsebin,
najbolj pa se mi zdi pomembno, da si
ob prebiranju ali pa gledanju različnih
TV oddaj obogatim razmišljanje in
razširim obzorje. Vse bolj se mi zdi, da
je človeku najlažje, vsaj pri meni je tako,
ko se neha boriti za prosti čas, zabriše
mejo med delom in prostim časom in
preprosto zaživi življenje, kot da je to
en sam prosti čas. Seveda to ne more
veljati za vse, ampak za ljudi, ki se v
življenju preprosto prepustimo delu in
ustvarjanju.

KAJ PA, ČE IMATE NA VOLJO
VEČ ČASA?
Načeloma si ne morem privoščiti, niti
si ne želim večtedenskih dopustov.

Dolga potovanja v smislu časa in

epidemiji zgodilo tako zasebno, vmes pa

predvsem počivanja na plažah me

se tudi že dogajajo poslovna potovanja.

ne pritegnejo. Rad imam aktivnejša
in zanimiva potovanja. Ravno pred
začetkom epidemije smo potovali po
Floridi, bili smo tudi že v Kanadi, kjer
imamo sorodnike, Severni Ameriki, v
Emiratih, po Evropi, tudi slovensko in
hrvaško obalo obiščemo. Zelo zanimivo
je bilo pred leti 10-dnevno potovanje po
Balkanu z vlakom, avtobusi in taksiji.
Sicer pa, ko si ogledujem pokrajine,
infrastrukturo, mesta, najprej začutim
kulturne razlike, opazujem zanimive
objekte, ljudi, znamenitosti, stare
stavbe in seveda takoj primerjam
procese in tehnike gradnje z
današnjimi. Preusmerjanje pozornosti
na zgodovinsko gradbeništvo je
povezano z mojo poklicno deformacijo,
saj sem precej okupiran z nečim
gradbenim. Stara evropska mesta,
njihova arhitektura me fascinirajo,
prevzet sem nad takratnimi dosežki in
hkrati zaskrbljen nad trpljenjem ljudi
tistega časa, ki so to gradili in ustvarjali
v takratnih pogojih dela. Prav tako
sem navdušen nad dosežki sodobnega
gradbeništva, predvsem v smislu
tako arhitekturnih kot dimenzijskih

STE GURMAN? RADI KUHATE?
Bi lahko rekel, da sem bolj
tradicionalen: moški, ki rad jé, vendar
slabo kuha. V hrani sicer uživam,
zelo rad imam preproste slovenske,
tradicionalne jedi, ko pa sem kje
drugje, pa hrano tistega okolja. Hrani
ne posvečam veliko časa, čez teden
običajno jem dvakrat na dan in še to
bolj na hitro, za vikend pa je že nekoliko
bolj umirjeno.

KAJ JE PO VAŠEM TREBA
USKLADITI ZA DOSEGANJE
TRAJNOSTNEGA POSLOVNEGA
MODELA?
V osnovi zelo, zelo preprosto, če znamo
in zmoremo živeti po starem načelu, ki
pravi: »Nikomur ne stori ničesar, kar
ne želiš, da drugi storijo tebi.« Če si
preveč pohlepen, se trajnosti ne moreš
iti in je lahko to le še eno od izrabljenih
leporečij, ki praviloma prinaša dodatne
zaslužke določenim skupinam ali
posameznikom. Vodje morajo znati
tako zaslužiti kot deliti sredstva čim
bolj pravično med vse subjekte, ki so v

presežkov gradnje.

kakršnem koli odnosu s podjetjem. To

PRVA DESTINACIJA, KO BOSTE
LAHKO POTOVALI?

okolja in ne samo partnerjev podjetja.

pomeni tudi širši odnos do zunanjega
Pri tem morajo paziti na skladen in

Med prvimi potovanji bi lahko bil

odgovoren razvoj podjetja tako na

EXPO v Dubaju, ne vem pa, ali mi bo to

socialnem, družbenem in okolijskem

uspelo uresničiti. Vsekakor pa se bo po

področju.

Tekačem na dolge proge, kakršno je naše podjetje, so pomembni dinamika,
sprotno učenje in izpopolnjevanje. Če ne tečemo mi, teče konkurenca, zato
sta poglavitna prilagodljivost in sledenje novostim.
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Z izvirno arhitekturo je Lesena domačija
zaživela novo življenje.

SREČANJE
PRETEKLOSTI
S SEDANJOSTJO
tekst: Luka Hribar / foto: Jure Žagar, u. d. i. a.
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S

koraj noben projekt se ne začne na čisto praznem listu papirja.
Vedno je povezan z nečim od prej. Lahko je to stavba, ki je pred
leti tu služila svojemu namenu in je sedaj ni več, lahko je to
parcela, ki ima svojo zgodbo prepleteno s pridelavo vrtnin ali komaj
vidnim studencem, lahko pa je to obstoječi objekt na lokaciji, ki
kliče po prenovi. Arhitekt pa je tisti, ki vez s preteklostjo spremeni v
prednost ali oviro.
Tako je na dolenjskem podeželju sredi jase svoje mesto našla
pritlična hiša, ki se s homogeno obliko ter materiali neopazno zlije
z okolico, a kljub temu privlači poglede in tako opozarja na svojo
prisotnost. Pogledi hiše se razprostirajo na dolenjske ravnice,
obdane z naravo in redko poseljeno podeželje. Velikost parcele in
lokacijski pogoji so dopuščali veliko svobode pri zasnovi hiše. V
ospredju pa so prevladovale želje investitorjev po funkcionalnosti,
odprtosti, svetlih prostorih ter uporabi lesa in naravnih materialov.
Hiša je zgrajena v skoraj ničenergijskem sistemu Optimal, ki ga
odlikuje odlična toplotna izolativnost zunanjega ovoja brez toplotnih
mostov ter najvišja stopnja bivalnega udobja.

Izbira lesa je bila logična, saj se snovanje
objekta potekalo v kontekstu izraza
tradicionalne arhitekture.

B

P02 UTILITY
4.90 m²

P11 MLADINSKA SOBA
13.83 m²

P12 DNEVNA SOBA II
21.85 m²

P10 SPALNICA I
13.52 m²

A

P04 JEDILNICA
25.93 m²

P01 VETROLOV
11.29 m²

P06 DNEVNA SOBA I
39.60 m²

P07 HODNIK
5.15 m²

P03 SHRAMBA
8.16 m²

P08 KOPALNICA I
12.83 m²

P13 SPALNICA II
14.37 m²

P14 KOPALNICA II
7.47 m²

PS
P18 DELOVNA GARDEROBA
7.46 m²

P15 UTILITY
7.83 m²

SS

P09 GARDEROBA
9.17 m²
P05 KUHINJA
14.72 m²

Glavna posebnost objekta je podolgovat pritlični del, ki predstavlja
srce hiše z bivanjskimi prostori, pokrit z dvokapno streho, ki se mu
na severni strani priključi del z ravno streho, namenjen garaži in
servisnim prostorom. Dominantnemu belemu ometu se pridružuje
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TČ

P17 DELAVNICA
10.93 m²
P16 TEHNIKA
8.36 m²
P19 PREHOD
3.62 m²

Oznaka

Prostor

Površina

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19

VETROLOV
UTILITY
SHRAMBA
JEDILNICA
KUHINJA
DNEVNA SOBA I
HODNIK
KOPALNICA I
GARDEROBA
SPALNICA I
MLADINSKA SOBA
DNEVNA SOBA II
SPALNICA II
KOPALNICA II
UTILITY
TEHNIKA
DELAVNICA
DELOVNA GARDEROBA
PREHOD

11.29 m²
4.90 m²
8.16 m²
25.93 m²
14.72 m²
39.60 m²
5.15 m²
12.83 m²
9.17 m²
13.52 m²
13.83 m²
21.85 m²
14.37 m²
7.47 m²
7.83 m²
8.36 m²
10.93 m²
7.46 m²
3.62 m²
240.98 m²

G01 GARAZA
47.62 m²

B
Oznaka

Prostor

Površina

G01

GARAZA

47.62 m²
47.62 m²

A

lesena fasada, ki uspešno dopolnjuje
vrzeli med steklenimi odprtinami in s
svojo prisotnostjo poživi čelni fasadi.
Kot dodatek zunanjo podobo zaključuje
lesena podporna konstrukcija, ki je
svojo obliko podedovala po konstrukciji
lesenega objekta, ki je nekoč stal na
tem območju. Kritina strehe je temno
sive barve in tako poudari izstopajoč
kontrast med fasado in streho. Ščepec
modernizma dodajo zaprti napušči
in velike steklene površine, ki vabijo
naravno svetlobo na obisk in tvorijo
zanimiv preplet svetlobe in senc.
Posebnost hiše je tudi lesen strop v
osrednjem delu hiše, ki poskrbi za
domače vzdušje in toplino prostora.
Arhitektom je uspelo ustvariti presežno
vrednost v prostoru. Tako se postavlja
vprašanje, kakšen potencial imajo
starejše domačije, raztresene po
našem prostoru? To ni izziv le za dobre
arhitekte, pač pa tudi in predvsem za
lastnike, investitorje in izvajalce.

DATA-teka
Ime projekta: Lesena domačija
Leto izvedbe: 2019
Tlorisna površina objekta: neto 240,98 m2/
garaža: 47,62 m2
Sistem gradnje: lesena panelna gradnja
Izvajalec: Rihter, d. o. o.
Projektivni biro: Tria studio, d. o. o.
Stavbno pohištvo: M Sora, d. o. o. , Pirnar, d. o. o.
Lokacija: Dolenjska
Foto: Jure Žagar, u. d. i. a.

Zgledna arhitekturna preobrazba temelji na doslednem izčiščevanju
forme in premišljeni komunikaciji s preteklostjo.
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Tehnološko napredna gradnja

IZ LESA POD TRIGLAVOM
tekst: dr. Bruno Dujič/ foto: arhiv CBD, d. o. o.

Na idilični lokaciji na Pokljuki, v vasi
Goreljek, je podjetje CBD, d. o. o., v septembru
2020 postavilo trietažno leseno masivno
konstrukcijo za gostinski objekt in manjši
hotel. Gradnja novega objekta je morala
upoštevati stroge predpise, ki veljajo v
Triglavskem narodnem parku.
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Držati se je bilo treba zunanjih gabaritov odstranjenega
obstoječega objekta na parceli, obenem pa je nov objekt
moral zadostiti vsem željam naročnika in zagotoviti celoten
program, ki pa zajema prostore za vse predvidene aktivnosti
bara, restavracije in prostornih apartmajev.
Konstrukcija objekta je lesena masivna, izvedena iz križno
lepljenih (X-Lam) CLT ploskovnih elementov, ostrešje pa
je izvedeno kot klasična konstrukcija iz lesenih lepljenih
nosilcev. Križno lepljeni ploskovni elementi, ki so bili
uporabljeni za vse nosilne stene in medetažne plošče in
so tako sestavljali konstrukcijo objekta, so s svojo vitkostjo
in visoko specifično nosilnostjo omogočili maksimalen
izkoristek dovoljenega volumna objekta. Konstrukcijske

stene so namreč v vseh etažah le debeline 10 cm, medetažne
plošče pa debeline 16 cm z integriranimi linijskimi jeklenimi
ojačitvami na določenih delih konstrukcije. Takšna vitka
zasnova konstrukcije je omogočila, da so se v prostornino
objekta lahko umestile tri etaže, in to ob dokaj odprtih
prostorih pritličja z razponi tudi do 9 m nad njim še dveh
mansard, in to v zelo omejenih zunanjih gabaritih glede na
predhodni obstoječ objekt. Konstrukcija je dimenzionirana
tako, da prenese tudi obremenitve debele snežne odeje, ko
pade na Pokljuki 2 m in več snega.
Montaža lesene konstrukcije objekta je trajala vsega le
dober teden. Vsekakor je bila uporaba tehnologije križno
lepljenih ploskovnih elementov prava izbira za izvedbo precej
razgibanega objekta v Triglavskem narodnem parku!

INOVATIVNA ARHITEKTURNA
ZASNOVA OBJEKTA
V sodobnem trajnostnem gradbeništvu vse več investitorjev
prepoznava prednosti lesene masivne gradnje iz križno
lepljenih ploskovnih elementov, kar je najbližja alternativa
klasični gradnji iz betona in opeke. Lesena masivna X-Lam
konstrukcija je postavljena v izredno kratkem času, vsi
nadaljnji postopki pri izvedbi toplotnega fasadnega ovoja
in notranjih zaključnih del pa so zaradi velike natančnosti
izvedbe in polne lesene masivne konstrukcije kot osnove hitri,
enostavni in natančni.

DATA-teka
Investitor: Jakob’s center, d. o. o.
Lokacija: Goreljek, Pokljuka
Leto izvedbe: september 2020
Površine: pritličje 190 m2, 1. mansarda 225 m2, 2. mansarda 160 m2
Projektant arhitekture: Archdesign, d. o. o.
Projektant gradbenih konstrukcij: CBD, d. o. o.
Dobava in montaža lesene konstrukcije: CBD, d. o. o.

Križno lepljen les zagotavlja izjemno trdnost
in togost v ravnini ploskovnih elementov.

Lesena masivna konstrukcija v primeru izbire višjih vidnih
kvalitet lesenih površin nudi tudi možnosti interiernih rešitev,
poleg tega pa s takšnim načinom gradnje dobimo najvišji neto
izkoristek uporabnih prostorov pri enakih zunanjih gabaritih,
ki običajno omejujejo in narekujejo izvedbo objekta.
V trajnostnem pristopu lesena masivna konstrukcija omogoča
izjemno bivalno ugodje, kar še posebej pride do izraza pri
občasni rabi objekta.
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RAZKOŠJE
PREPROSTOSTI
tekst: Irena Kotnik / foto: Miran Kambič

Namenjena paru v tretjem življenjskem obdobju, ki se je
pogumno odločil, da staro preveliko družinsko hišo proda, je
nova pritlična hiša nastala na lepšem, južnem delu parcele.

O

zko in neugodno trikotno območje, kjer je bila ta nova lokacija zazidljiva, je
porodilo prostorsko kompozicijo sestavljeno iz večjega, glavnega bivalnega
objekta, ki ga tvorita dve vzdolžno rahlo zamaknjeni lameli, in manjšega
ločenega gospodarskega objekta. Razkošje ni skoncentrirano na drage materiale,
ampak na premišljene avtorske detajle ter na kakovost bivanja z odpiranjem hiše na
jug, s prelepim pogledom proti okoliškim gričem in Šmartnemu pri Litiji v daljavi, ter
s pogledi na obstoječi drevesi. S hrbtom pa se hiša obrača proti stihijski pozidavi ob
dostopni cesti in staremu objektu.

REFLEKSIJA NARAVE IN ŽIVLJENJSKEGA
STILA
Lastnika sta že od nekdaj tesno povezana z naravo in aktivnostmi v zunanjosti,
zato hiša s svojo odprtostjo v naravo, brisanjem meja med zunaj in znotraj in svojo
pritlično preprosto zasnovo še dodatno vzpodbuja in poudarja njun življenjski
stil. Piko na i v tem pogledu daje na vzhodu ob steno postavljena nekdanja peč
za peko pice. Sezidala in uporabljala sta jo že pred leti, zato sta želela, da jo
ohranijo in vključijo v novo zasnovo. Nanjo sta še posebej navezana, saj se je ob
njej običajno zbrala cela družina. Na novo obzidana v vidnem betonu tako s svojo
monumentalnostjo daje razmeroma horizontalni zasnovi hiše vertikalni skulpturalni
poudarek. Hkrati ohranja bogate spomine na druženja ob peči in jih prenaša na nove
generacije.
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@mojahisamojdom

KAKO JE ŽELJA MANIFESTIRALA
IME

NIZKOENERGIJSKA, V LESENEM
OKVIRJU

Izhodiščna želja je bila, da bi bilo življenje v tej hiši čim bolj
preprosto: majhna, cenovno nezahtevna pritlična hiša, v
kateri se bo dalo preprosto bivati brez grajenih fizičnih ovir, z
izborom materialov, enostavnih za vzdrževanje, z možnostjo
nadaljnje uporabe nekaterih kakovostnih starih pohištvenih
kosov. V skladu s tem so notranjost opremili z zadržano
vgradno pohištveno opremo, za pomembnejše kose novega
pohištva pa uporabili domači les iz bližnjega gozda lastnikov.
Vse skupaj so dopolnili z izbranimi starimi kosi opreme in
nekaj stoli lastnikov. Nastal je notranji prostor, napolnjen s
svetlobo in značajem naročnikov.

Hiša je grajena v montažni leseni okvirni konstrukciji in krita
s sivo vlaknocementno valovitko. Ta izbira je narekovala
tudi izbiro drugih materialov, ki naj bi sledili enostavnemu
vzdrževanju, preprostemu nevpadljivemu videzu in cenovni
ugodnosti. Zunanja strešna konstrukcija je ostala vidna,
napuščev pa niso zaprli, tako da streha nekako lebdi nad
osnovnim volumnom, kar daje stavbi značaj vrtnega paviljona.
Hiša je projektirana in izvedena v nizkoenergijskem standardu,
ogrevanje je izvedeno s toplotno črpalko sistema zrak–voda.
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Najboljše rešitve so
preproste, niso pa
enostavne.
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V SKUPNEM ISKANJU
KONTINUITETE
Sodelovanje in predvsem zaupanje naročnika
v arhitekta vse od začetne faze pa do vselitve
je edino zagotovilo za uspešen projekt.
Starejši naročniki sicer nekoliko močneje kot
mlajše generacije iščejo neko kontinuiteto
s svojo preteklostjo, opažata projektanta
Hiše za preprosto bivanje. Zato je treba
svoje odločitve v razvoju projekta razlagati
s pomočjo naročnikovih preteklih izkušenj,
si vzeti dovolj časa za podrobno razlago in
za to, da vse tiste bolj posebne rešitve malo
odležijo, da jih naročniki lahko predelajo, se
z njimi poistovetijo.

IZKORIŠČAJOČ
NARAVNE DANOSTI
Z izborom barv in materialov sta arhitekta
sledila želji naročnikov po enostavnem
vzdrževanju, preprosti nevpadljivi podobi in
cenovni ugodnosti. Njun cilj je bil narediti
hišo, ki bo v največji možni meri izkoriščala
vse prostorske danosti lokacije, denimo
poglede in osončenost, s svojo umeščenostjo
in pojavnostjo pa bo umirila neposredno
okolico s prevelikimi enodružinskimi hišami,
delavnicami ter raznimi prizidki. Hiša je tako
od daleč videti preprosta, ko stopimo bliže,
pa pozornost pritegnejo avtorski detajli in
uporaba v prostoru že prisotnih materialov
reinterpretiranih na sodoben način.

DATA-teka
Ime projekta: Hiša za preprosto bivanje
Avtorja: Tomaž Ebenšpanger (UM FGPA), Meta Kutin
Projekt: Projektivno podjetje/biro Skupaj arhitekti, d. o. o., mKutin arhitektura
Več o avtorjih: skupajarhitekti.com, mkutin.si, facebook.com/skupajarhitekti
instagram.com/skupajarhitekti
Lokacija: Litija
Naročnik: zasebni
Leto projektiranja: 2017–2018, Leto izvedbe: 2019
Površine: 140,00 m2 (glavni objekt z nadstreškom za avto) + 24,00 m2 (gospodarski objekt)
Glavni izvajalec: RIKO HIŠE, d. o. o., www.riko-hise.si
Nagrade: Archilovers Best Project 2020
Foto: Miran Kambič

Projektanta Tomaž Ebenšpanger, u. d. i. a, in Meta Kutin, u. d. i. a

»Občasno združujeva socialen posluh in željo po odkrivanju lepega; poleg projektiranja
stanovanjske arhitekture se ukvarjava tudi z izobraževanjem otrok, mladostnikov in
odraslih. Gojiva naklonjenost participatornemu načinu projektiranja, saj verjameva, da vodi
v visoko kakovost bivanja naročnikov po vselitvi. Verjameva tudi, da je arhitektura lahko
hkrati racionalna in poetična. V arhitekturnem procesu skupaj z naročniki stopava po poti
odkrivanja arhitekture, ki poudarja pristnost doživljanja prostora, materialov in avtorskih
detajlov. Verjameva, da je idealen naročnik tisti, ki se veseli sprememb in je pripravljen tudi
na kakšno novost, ter je zmožen vzpostaviti iskreni odnos zaupanja – tu se stvari začnejo.«

Napredno / Advanced
Letališče BIG builds iz lesa

Pripravil : Robert Vogrinec
@therobertroyce

Skupina genialnih arhitektov in dizajnerjev Bjarke Ingels z Danskega je razkrila
načrte za gradnjo poslovnega centra
neposredno ob terminalu letališča v
Luksemburgu z naslovom Airport City.
Gradnja se je začela leta 2019. Projekt zajema nastanitvene, prodajne in
konferenčne prostore, storitve najema električnih avtomobilov, trgovine,
restavracije, fitnes, vrtec in prostor za
2000 parkiranih avtomobilov.
Zasnova podjetja BIG uporablja metode
gradnje lesa, namenjene zmanjšanju

Življenje na tem planetu je v prvobitnem
smislu mišljeno kot bivanje v sožitju z
naravo.
Če se za trenutek vrnemo v čas lovcev in
nabiralcev, je slika takšna: človek je bil rojen
v objemu narave, hodil bos po zemlji, travi,
lubju, strupenih insektih, se učil preživljati
in opazovati skozi vzorce primarnega okolja.
Povezava z naravo je bila nekaj najbolj
osnovnega, saj je človek narava sama.
Zato se dandanes lahko vprašamo, od kod
prepričanje, da potrebujemo »nadzor nad
naravo«. Zagotovo je to misel, ki je rojena v
arogantni filozofiji, ki predvideva, da narava
obstaja zaradi udobja človeka. Hkrati, ko
uničujemo okolje, se s tem nenehno soočamo
s pragom tolerance narave, ki nam ob
prehajanju čez rob vzdržnega vedno znova
vrača v obliki lekcij. Narava je surova, človek
prav tako. Na nek način smo vsak trenutek
le en udarec vstran od smrti. In čeprav
smo v svoji biti zelo krhki, se v nas nahaja
neizmerna moč.
Zasipani smo s prepričanji, da bomo zboleli,
če bomo na primer hodili bosi in ne nosili
kape, šala in podobnega … V zadnjem času
se nam pa vendarle vedno bolj svita, da bi
morali storiti ravno nasprotno: izpostavljati
se neprijetnim okoliščinam, dokler ne
postanejo »prijetne«, doživeti adaptacijo in
vsakodnevno stopati iz cone udobja: dnevno
tuširanje z mrzlo vodo, bosa hoja po zemlji
in travi, valjanje v kopici snega brez oblačil,
srkanje surove kurkume in ingverja vsako
jutro, izvajanje vsakodnevnega nabora
kardio vaj … Če imaš moč, testiraj svoje meje.
Pridobil boš še več moči. Tako, kot imajo moč
predstavljeni projekti iz lesa, ki so presegli
pojmovanje sprejemljivega in pričakovanega.
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ogljičnega odtisa, pa tudi vrsto drugih
naprav, ki zagotavljajo trajnost sistema.
Fotovoltaične plošče bodo pomagale
ustvarjati energijo, medtem ko se bo
deževnica zbirala in znova uporabljala.
Vgrajene so tudi zelene strehe z dvojno
fasado, ki bodo omogočale zmanjšanje
porabe energije, potrebne za ogrevanje in
hlajenje stavbe.
Več na: www.big.dk

NAPREDNO / ADVANCED

Sateliti iz lesa
Raziskovalci z Univerze v Kjotu so se povezali z japonskim podjetjem Sumitomo
Forestry, da bi preizkusili potencial uporabe lesa kot komponente v satelitski gradnji.
Izračunali so, da bodo sateliti z lesenimi ohišji pri izgorevanju v ozračje izpustili manj
škodljivih ostankov. Eksperimenti gredo v smer uporabe različnih vrst lesa. Do leta
2023 bodo lansirali prve lesene satelite na svetu. Druga prednost uporabe lesenih ohišij
je ta, da lahko skozi material preide veliko valovnih dolžin elektromagnetne energije. Tiskovni predstavnik Sumitomo Forestry je za BBC dejal, da je les, ki ga uporablja,
»skrivnost raziskav in razvoja«.
Več na: www. sfc.jp/english/

InnoRenew CoE 2021

Sunflower House
V projektu ogljično pozitivnega enodružinskega stanovanja, zasnovanega za
italijansko regijo Umbrija, je arhitekturni vizionar Koichi Takada prepričan,
da je koncept »oblika sledi naravi« edini
pravi. Zasnova t. i. »sončnične hiše« z
značilnim rumenim cvetom in možnostjo rotiranja proti soncu bo omogočala,
da bodo premikajoči se »cvetni listi«
proizvajali do 40 odstotkov več energije kot statične plošče. Neporabljena
energija se bo pošiljala v omrežje ali
shranjevala v akumulatorskih »semenih«, deževnica pa se bo zbirala in
uporabljala za namakanje in splakovanje
sanitarij. Obodi okoli strehe so zasnovani z mislijo na zasenčenje spodnjih
oken, kar bo olajšalo prezračevanje,

sekundarni vrtljivi mehanizem nad
steklenimi stenami pa bo ščitil stavbo
pred sončnim sevanjem. Krožna zgradba
sončnične hišice je predvidena za implementacijo na evropsko celino s ciljem
vpeljave te novodobne arhitekturne
zasnove na globalni ravni.
Več na: www.koichitakada.com

Bliža se mednarodna konferenca InnoRenew CoE 2021, ki bo pod nazivom »Z
obnovljivimi materiali do zdravih in trajnostnih obnov« ponudila forum na temo
obnovljivih materialov ter njihove uporabe pri ustvarjanju zdravih in trajnostnih
zgradb. Konferenca bo po spletu in v živo v
Izoli potekala 10. in 11. junija 2021. Povabila
bo k celoviti izmenjavi znanja in razpravi
o nastajajoči vedi o obnovljivih materialih,
namenjenih razvijanju grajenega okolja,
ki ugodno vpliva na človekovo zdravje in
okolje, pa tudi o inovacijah na tem področju. Osrednji nagovor na letošnjem srečanju
bo pripadal dr. Lisanne Havinga, docentki
na področju okoljske učinkovitosti stavb in
glavni raziskovalki združevanja sistemov
na Tehniški univerzi v Eidnhovnu.
Registracija na konferenco je možna do
10. maja 2021.
Več na: www.innorenew.eu/sl
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DOM24h –
Pametni dom prihodnosti
V zadnjih letih se vse bolj prebuja zavest o pomenu trajnostne gradnje
in vzdržnega načina življenja. Zato so projekti, s katerimi podjetja
stopajo po poti v podnebno nevtralno družbo, toliko bolj pomembni.

TEHNIČNO DOVRŠENA INOVATIVNOST

DOM24h bo superioren v več pogledih: z vključenim konceptom »lifecycle thinking« bo okolju prijazen, pameten in fleksibilen. Omogočal
bo zdravo in udobno bivanje. Objekt bo v veliki meri energetsko
Eden takšnih je projekt DOM24h, s katerim se podjetje Marles hiše
samozadosten in bo deloval na zasnovi neto ničenergijske
Maribor aktivno vključuje v izvajanje evropskih in
stavbe. Za oskrbo z električno energijo bo skrbela energija
mednarodnih pobud ter programov za zmanjšanje
sonca, ki jo bo v objektu moč hraniti ter z njo tudi polniti
podnebnih sprememb in prilagoditev nanje.
VRHUNSKI PRIMER
električna vozila, presežki pa se bodo bodisi hranili v
NETO NIČENERGIJSKE
Gre za vrhunski primer neto ničenergijske stavbe
hranilnikih/baterijah, bodisi oddajali v odprto omrežje.
prihodnosti iz materialov z negativnim ogljičnim
STAVBE PRIHODNOSTI
Objekt bo povezljiv z okolico na različnih ravneh (pretok
odtisom. Primarni namen projekta, ki so ga zasnovali
IZ MATERIALOV Z
energije, pretok informacij ipd.). Vključeval bo realizacijo
Marlesovi projektanti v letu 2020, je predstavitev razvoja
NEGATIVNIM OGLJIČNIM
najnovejši trendov glede omogočanja dodatnih storitev
in demonstracija novega koncepta bivanja v domu, ki ga
na trgu s fleksibilnostjo energije.
ODTISOM.
uporabljamo 24 ur na dan. Hkrati predstavlja podsisteme
Vanj bodo vgrajeni tako imenovani super izolacijski
in produkte za vse pametne stavbe prihodnosti. V
materiali, vrhunsko prezračevanje in rekuperacije toplote
projektu, vrednem dobrih 15 milijonov evrov, sodeluje,
z
zelo
visokim
izkoristkom ter fazno spremenljivi materiali. Uporabljene
poleg Marlesa kot vodilnega partnerja projekta, še konzorcij dvanajstih
bodo
barve
in
premazi
za uravnavanje vlage v stavbi.
najbolj inovativnih in razvojno usmerjenih slovenskih podjetij.
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V objektu bodo partnerji zagotovili kompatibilno in povezljivo vrhunsko
notranjo opremo, pametne naprave in pohištvo, kar bo integrirano
v enovit informacijski sistem upravljanja pametnega doma. Vgrajeni
bodo inteligentni gospodinjskih aparati ter druga notranja oprema s
čutnimi zaznavami za spreminjanje ambientalnega občutka glede na
razpoloženjsko stanje uporabnikov.

TEHNOLOŠKO NAPREDNI IN
KOMPLEMENTARNI SISTEMI

DOM24h se bo, kot edini tako kompleksen objekt v Sloveniji, lahko
odzival na potrebe okolice in bo glede na to lahko porabnik, proizvajalec
ali hranilnik električne in toplotne energije. S tem bo aktivno sodeloval
pri razvoju elektromobilnosti, pametnih skupnosti ter vseh modelov
pametnih omrežij. Stavba bo projektirana v BIM-tehnologiji, industrijsko
predizdelana in bo tako skozi faze načrtovanja, izvedbe in uporabe vsem
deležnikom omogočala potrebne informacije za njegovo maksimalno
udobno in učinkovito rabo, ki se bo skozi celoten življenjski cikel
spremljala z njegovim digitalnim dvojčkom (digital twin).
Projekt združuje posamične na novo razvite in tehnološko napredne,
komplementarne rešitve v novo konceptualno celovito rešitev gradnje
trajnostno naravnanega, pametnega in povezljivega, uporabniku
prijaznega, naprednega ter zdravega bivalnega okolja.
DOM24h je projekt, ki ni pomemben zgolj za partnerje v projektu, temveč
tudi za celotno industrijo predizdelanih pametnih hiš in ponudnike
rešitev za pametne stavbe prihodnosti v regiji ter EU, ob tem povezuje
rešitve dvanajstih prepoznavnih slovenskih podjetij s ciljem, da ustvarijo
trajnostno naravnano, pametno, napredno, povezljivo ter uporabniku
prijazno zdravo bivalno okolje. V projekt so namreč poleg vodilnega
podjetja Marles hiše Maribor vključeni tudi: Petrol, Gorenje, Alples, ETI,
Danfoss Trata, JUB, Helios, TBPLUS, Intectiv, Robotina, Smartis, Špica
International, ki skupaj razvijajo dom prihodnosti v okviru projekta, ki ga
podpirata tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ter
Evropski sklad za regionalni razvoj.

NAJSODOBNEJŠI BIVANJSKI POSLOVNI
MODEL

S projektom DOM24h Marles vzpostavlja celovite rešitve za neodvisen
in samozadosten bivalni koncept gradnje, v ospredje postavlja
posameznika, energijsko učinkovitost in vpliv na okolje.
Primarni namen projekta je vključitev naprednih tehnoloških in
energetskih inovacij v skladu s trajnostnimi načeli in razvoj ustreznega
poslovnega modela za vzpostavitev naslednjih konceptov na trgu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neto ničenergijska stavba (popolnoma energetsko neodvisna in v
celoti samozadostna)
»life-cycle thinking«,

kompatibilna in povezljiva notranja oprema,
IoT (Internet stvari),

povezljivost z okolico na različnih nivojih (energija, informacije...),
elektromobilnost,

povezanost v oblak in digitalni dvojček,

integracija v skupnost in energetsko verigo (»smart contracting«),

dvosmerna povezava s sistemi oskrbe z energijo pametnih
skupnosti…

Sodobna definicija bivanja, ki sledi visokim energetskim standardom ter
tehnično dovršeni inovativnosti je zaveza, s katero v Marlesu omogočajo
najsodobnejši koncept bivanja za sodobnega uporabnika.

INFO

Marles hiše Maribor, d. o. o.
T 02 429 45 00
info@marles.com www.marles.com
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tekst: Ema Vaupotič, @emavaupotic

Preplet modernega

S TRADICIJO

Les je kot film, ki ga lahko gledamo znova in znova, pa se ga ne
naveličamo. Vsestranski material so uporabljali že naši predniki, danes
pa oblikovalci v njem znova in znova prepoznavajo eleganco, obstojnost
in pozitivni vpliv na počutje. Predstavljamo vam Instagram profile
oblikovalcev s celega sveta, ki so prepoznali vrednost lesa in svojim
kreacijam želijo vdahniti domačnost ter se vrniti k naravi.
1. FUZL STUDIO izdeluje pohištvo, ki

preprosto klikne. Z uporabo QIK-clips je
start-up podjetje FUZL prvo britansko
podjetje, ki izdeluje leseno pohištvo, za
katerega ne boste porabili niti enega vijaka
za sestavo. Trajnostno naravnano podjetje
na tržišču ponuja štiri barvite kolekcije
plosko sestavljivega (flat-pack) pohištva,
izdelanega iz recikliranih in trpežnih
materialov, v celoti izdelano v Združenem
kraljestvu.

1
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2. MIKIYA KOBAYASHI je japonski
oblikovalec, ki z lesom združuje
prvorazredno tehnologijo in tradicijo
dežele vzhajajočega sonca. Med njegovimi
kreacijami je našo pozornost pritegnil
električni trikolesnik, ki z elegantnim
in naravnim videzom lovi japonske
minimalistične oblike.

3. EMECO CHAIRS, stoli iz
recikliranega aluminija so bili leta 1944
zasnovani za člane ameriške mornarice,
desetletja pozneje pa so del sofisticiranih
dizajnerskih restavracij ali studiev. Z
uporabo lesenih oblik Emeco izkazuje
spoštovanje amiškim lesarjem, ki v
Lancastru že vrsto generacij skrbijo za
ameriške gozdove.

2

3

Oblikovalci v lesu znova in znova
prepoznavajo eleganco, obstojnost in
pozitivni vpliv na počutje.

4. STEFAN DIEZ je večkrat nagrajeni
nemški industrijski oblikovalec, ki
sodeluje s svetovno znanimi proizvajalci
pri ustvarjanju inovativnih kosov lesenega
pohištva. Njegovi izdelki so kombinacije
tehnološkega eksperimentiranja z dodano
vrednostjo ročno izdelanih detajlov.

5. KENGO KUMA & ASSOCIATES,
arhitekturni biro Kenga Kume skuša
po celem svetu že vrsto let oblikovati
človeku prijazno arhitekturo 21. stoletja z
elementi japonske tradicije. V sodelovanju
z japonskimi mojstri lesa je Kuma oblikoval
modernizirane konstrukcije, za katere je
prejel tudi globalno nagrado za trajnostno
arhitekturo.

4

5

6. NATHALIE DEBOEL, belgijski
notranji oblikovalki se je med lansko
pandemijo porodila ideja o Nomadu,
spominu na vrsto potovanj, ki so bila del
njenega dinamičnega delovnika. Nomad
je kolekcija lesenega pohištva, katere
utilitarni element je lesena palica, tako kot
je bila včasih glavni pripomoček selivcev.

6
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tekst/ foto: Vid Prezelj

Kjer so doma lesene žlice
Nekaj sto metrov nad levim bregom Idrijce v Stopniku živi Boro Leban življenje, o kakršnem številni sanjajo. Tik
preden je na ljubljanski univerzi doštudiral agronomijo – manjkajo mu le še trije izpiti -, je študij obesil na klin in sledil
notranjemu glasu. Iz hrupnega mesta se je vrnil v tišino domače doline, nabavil nekaj koz in se preživlja s priložnostnimi
deli. Na rojstni domačiji svojega pradeda na Vojskem je našel dedov star ukrivljen nož in z njim izdelal prvo leseno žlico.
Neka nerazložljiva strast se je naselila vanj in odtlej so lesene
žlice postale del njegovega življenja. Danes izdeluje žlice
različnih velikosti in oblik s pomočjo sekire in dveh nožev za
različne vrste lesa. »Lesena žlica je več kot le žlica,« pravi. »Ko
jo vzameš v roke, se zaveš, da je ena redkih stvari, ki človeka
spremlja od rojstva pa do smrti. Da človeka hrani, mu daje
življenje. Da te poveže z naravo in te na najbolj nevsiljiv način
prepriča, da postaneš hvaležen za vsak grižljaj.«

Boro ne živi v veliki, lepi hiši s sodobnimi okni, ki dobro tesnijo,
nima diplome in najnovejšega nemškega avtomobila. Živi v
stari kamp prikolici brez elektrike in brez tekoče vode, brez
televizorja, brez luči, brez hladilnika, brez tuš kabine in WC-ja. Za
razsvetljavo si zvečer prižge svečo. V hladnejšem delu leta ima
živila spravljena zunaj, poleti pa je na njivi dovolj sveže hrane.
Večino pridela sam, mesa poje zelo malo. Zunaj ima vodo, ki
jo je po ceveh pripeljal iz bližnje grape. V mrzlih zimskih dneh
notranjost prikolice ogreje z majhno pečjo na drva.
Boro je del narave.

Svoje izdelke večinoma prodaja na portalu Etsy, svetovni tržnici
rokodelskih izdelkov (Lesnik wood craft), zato ima pametni
telefon, ki ga polni s solarnim polnilcem. Zadovoljstvo kupcev
po vsem svetu je največje plačilo za trud in čas, ki ga vloži v
vsak izdelek. Poleg žlic izdeluje še lesene glavnike, gumbe in
indijanske flavte, prireja pa tudi delavnice, na katerih nauči
izdelovati žlice. Glede denarja si ne dela skrbi. Pravi, da se vedno
nekako poklopi. Vedno, ko mu zmanjka denarja, pride do nekega
srečnega naključja, ki mu prinese nekaj zaslužka. »Le zaupati
je treba. In verjeti. V sebe in v tisto, kar je nad nami.« Zunaj na
leseni terasi ima gugalnik, na katerem pogosto uživa v zvokih
narave in čudovitem razgledu, ki se mu odpira kot na dlani.
Gugalnik, ki nima cene.
Če ga pokličete na telefonsko številko 068 165 398, bo vesel. Še
bolj, če si boste privoščili njegovo žlico. A najbolj veseli boste
najbrž sami, kajti njegova lesena žlica ima res poseben čar.

Uvoznik in distributer za SAMSUNG
•
•
•
•
•
•

Toplotne črpalke
Klimatske naprave
Veliki sistemi
Konvektorji
Prezračevalni sistemi
Talno gretje

Svetovanje | Izračuni | Prodaja | Sodelovanje z izvajalci | Servis
SAMAIR, d. o. o.
Leskoškova cesta 11, 1000 Ljubljana
PE Tržaška cesta 40, 2000 Maribor
info@samair.si | +386 820 505 16 | +386 820 502 06
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tekst: Cvetka Hojnik/ foto: Igor Hovnik, Nuša Rihter

Odeti v orehovino
Živimo v času, ko nam videz veliko pomeni. Z različnimi oblačilnimi kosi vsakodnevno izražamo sebe
v estetskem, funkcionalnem in simboličnem smislu. Pri iskanju nečesa novega, drugačnega in pri
poudarjanju individualnosti so nam v pomoč tudi netekstilni materiali, ki jih s pomočjo domišljije in
malce eksperimentalnega duha zlahka vključimo v oblačila. Tudi les? Zakaj pa ne!
Študenti prvega letnika študijskega programa Oblikovanje
materialov na Višji strokovni šoli za les in oblikovanje (Lesarska
šola Maribor) so se odločili za projekt oblikovanja oblačil iz lesa, s
katerim so pridobili nove in uporabne veščine, znanja s področij
likovne teorije, prostoročnega risanja, estetike in predstavitvenih
tehnik ter poznavanja materialov. Svoje izdelke so realizirali
od ideje do končnega produkta z namenom, da inovativno
pristopijo tako k načrtovanju kot realizaciji, zasledujejo visoka
estetska merila, uporabnost izdelkov in tržno naravnanost.
Spoznali so oblikovanje osnovnega oblačila iz tekstila, aplikacije
različnih lesenih oblik na oblačilo ter snovanje in izdelavo
modnih dodatkov. Nastala so domiselna in atraktivna oblačila
za različne priložnosti, ki so jih najprej predstavili kolegom, nato
pa s pomočjo razstav – tudi razstave Čar lesa – širši javnosti.
Odličen odziv, ki so ga dobili tam in na družbenih omrežjih, jih
zdaj napeljuje k pripravi modne revije in k nadaljevanju projekta.

Diplomsko delo Tine Bunderla z nazivom »Snovanje in
izdelovanje nakita, vkomponiranega v korzet«, je nadgradnja
tega projekta. Njeno oblačilo je kombinacija blaga in lesa;
korzet je sestavljen iz prepleta posebej obdelanega orehovega
in jesenovega furnirja, ukrivljenega po ženski figuri. Na enak
način so narejene rokavice in kapuca. Steznik se zapira z zadrgo,
verižica iz orehovega in jesenovega lesa pa se spaja z magneti.
Vsi deli obeska so v obeh barvah, kar omogoča kombiniranje po
lastnem občutku. Celoto avtoričine zamisli je zaokrožilo dolgo
bogato krilo iz tila. Končni izdelek je za predstavitev potreboval
še pravo okolje; Tina Bunderla si ga je za predstavitev nadela v
atriju dvorca Viltuš v bližini Maribora.

Še več oblačil iz tega projekta Višje strokovne šole za lesarstvo
in oblikovanje materialov v Mariboru si lahko ogledate na spletni
strani: http://lsmb.si/visja/index.php/sl/galerija-izdelkov
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PRŠNA KANALETA GEBERIT CLEANLINE80

ELEGANTNA REŠITEV
ZA PRŠNE PROSTORE

Geberit širi portfolio že dobro poznanih pršnih kanalet, ki je sedaj še bolj raznolik in prefinjen.
Medtem ko tehnični koncept kanalete z odtokom vode brez večjih pokritih površin, odtokom
v sredini in enostavno odstranljivim sitom za lase ostaja nespremenjen, sta nova integriran
naklon in masiven, zaprt profil kanalet. Zbirni profil kanalete CleanLine80 zagotavlja popolno polaganje ploščic in učinkovito odtekanje vode, hkrati pa se harmonično zlije s širokim
spektrom barvnih shem. Kanaleta v barvi črni krom je idealna za temne ploščice, medtem
ko je barva šampanjca primernejša za svetlejše odtenke.
www.geberit.si

Tekst in foto: Geberit prodaja, d. o. o.

Ob predpostavki dobrega
načrtovanja lahko pršna kanaleta
v skoraj vseh življenjskih obdobjih
prinaša zadovoljstvo.

NAČRTOVANJE Z MISLIJO NA PRIHODNOST

Na varni strani
Kdor gradi, vlaga v prihodnost. Inštalater lahko svojim strankam pri
načrtovanju kopalnice pomaga z nasveti in pametnimi rešitvami.
Od nove kopalnice, opremljene z visokokakovostnimi izdelki, se lahko
pričakuje življenjska doba dvajset let ali več. Da bi lahko v tem dolgem
obdobju izpolnjevala potrebe in zahteve svojih lastnikov, je potrebno
načrtovanje z mislijo na prihodnost.

ČIM VEČ PROSTORA

Več kot živi ljudi v istem gospodinjstvu, manjša se zdi kopalnica. Z
nekaj triki pa se lahko razpoložljivi prostor optimizira. Na primer veliko
ogledalo ali v steno nad umivalnikom vgrajena zrcalna omara prispevata
k občutku večjega prostora. V idealnem primeru je to dovolj veliko, da se
lahko vidijo otroci in odrasli enako dobro. In ko smo že pri načrtovanju:
prostorsko ločeno stranišče olajša marsikaj, zlasti v veččlanskem
gospodinjstvu.

Umivalniki Geberit Selnova Comfort

114 MOJA HIŠA MOJ DOM

DVA ZMAGOVALCA

ENOSTAVNO ČIŠČENJE

Če več ljudi uporablja isto kopalnico, jo je treba tudi pogosteje čistiti.
Zato je izjemno koristno, če je celoten prostor zasnovan tako, da je
ta postopek čim bolj enostaven: tla popolnoma brez ovir s pršnim
prostorom v nivoju, stenska WC školjka, stenska umivalniška armatura
in dovolj prostora za nešteto pripomočkov v omaricah. Pomembno je
tudi dobro prezračevanje, da se v prostoru vlaga ne zadržuje predolgo.

VEČ UDOBJA

S starostjo se pogosto poveča tudi želja po večjem udobju. Kar je bilo
prvotno iz stroškovnih razlogov odloženo, lahko nekaj let kasneje postane
povsem dostopno. Na primer tuš WC, sistem za odvajanje neprijetnih
vonjav ali brezstična aktivirna tipka. Ampak, če je vgradnja takšnih stvari
prezahtevna, in to samo zato, ker manjka ustrezen električni priključek,
se bo stranka takšnemu nakupu verjetno odrekla.

BREZ OVIR

Kopalnica brez stopnic in pragov resnično pokaže svoje prednosti šele v
starosti, ko se pojavijo težave z gibanjem. Navsezadnje je v prostoru brez
ovir manjše tveganje, da bi se obnjo spotaknili in se pri tem poškodovali.
Velika prednost je tudi, če se lahko sedalna višina WC školjke z relativno
malo truda dvigne za nekaj centimetrov. Takšna prilagoditev zahteva
namreč običajno večji strukturni poseg. Če pa je že na samem začetku
vgrajen višinsko nastavljiv podometni element, se lahko ta prilagoditev
izvede na razmeroma enostaven način.

MOČNO DRŽALO

In ne nazadnje se na prava mesta v predstensko konstrukcijo splača
pritrditi tudi tako imenovane montažne plošče. Te ostanejo nevidne
za ploščicami. Če pa bo treba nekega dne kopalnico prilagoditi gibalno
oviranim osebam, bo na te plošče mogoče hitro in enostavno pritrditi
stabilne ročaje in podporne pripomočke. Položaj teh podometnih
nosilcev opor mora biti seveda dokumentiran.

L
P US

ČISTILNE NAPRAVE in
RABA DEŽEVNICE

Dodatni finančni stroški za zasnovo kopalnice z mislijo na prihodnost
so razmeroma nizki. To končnemu kupcu omogoči, da svojo kopalnico
z malo truda kadar koli prilagodi spreminjajočim se potrebam. Tako
daljnoviden pristop monterju prinese ne le zadovoljne stranke, temveč
tudi večkratno nadaljnje naročilo.

»PRAVA« SEDALNA VIŠINA

Če ni drugače določeno, je stranišče standardno vgrajeno tako, da
sedalna višina znaša 41 cm. S čisto medicinskega vidika je položaj v
počepu najbolj koristen za dobro praznjenje črevesja. V ta namen bi
morala biti sedalna višina toaletne keramike nekoliko nižja. Vendar pa bi
bilo dvigovanje brez opornih ročajev iz tako nizkega položaja za starejše
in posebno visoke osebe skoraj nemogoče.

ELEKTRIKA V OBMOČJU WC ŠKOLJKE

Že nekaj let se elektronske naprave vedno pogosteje uporabljajo tudi
v kopalnici. Kljub temu ravno v območju WC školjke zaman iščemo
vtičnico, kar velja tudi za novogradnje. Monterji, ki lahko svojim strankam
svetujejo pri načrtovanju ali prenovi zgradbe, ravnajo tako v svojem
interesu kot v interesu kupca, kadar s posebnim poudarkom priporočajo
namestitev napajalnega priključka v območje WC školjke.

VGRAJENA PRIHODNOST

Kratek kontrolni seznam za nadgradnje kopalnic v prihodnosti:
• dovolj električnih priključkov, tudi v območju WC školjke
• pršni prostor v nivoju
• po višini nastavljiv podometni element za WC školjko
• podometni nosilci za oporne ročaje

INFO

www.geberit.si
RAZSTAVNI SALON V LJUBLJANI
Leskoškova 9e, Ljubljana

SONČNA ELEKTRARNA
ZA LASTNO RABO
PREDNOSTI ZA VAS:
• energetska neodvisnost,
• 10- letne izkušnje,
• plačate le razliko med
porabljeno in proizvedeno
energijo,
• Made in Germany,
• preprosta in hitra izvedba.

PREDNOSTI ZA VAS:
• številni zadovoljni kupci,
• monolitna izvedba,
• 20 - letne izkušnje,
• poštena cena in kvaliteta,
• Made in Germany,
• do 35 let garancije.

www.cistilne-naprave.si • www.dezevnica.si • www.solarna-tehnologija.si

080 88 55
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FERMACELL
ELEMENTI
FERMACELLESTRIHESTRIH-ELEMENT

fermacell Estrih-elementi

fermacell® Estrih-elementi - James Hardie Europe
Optimalna osnova za vsaka tla:

Dobavljivo tudi kot fermacell greenline:

•
•
•
•
•

•

Original strokovnjakov
Hitra in suha gradnja
Izjemna tlačna trdnost - kljub majhni vgradni višini
Za vse talne obloge, tudi plošćice velikega formata
Zmanjša hrup udarnega zvoka in zvoka v zraku

•

Trajna vezava škodljivih snovi in razgraditev
brez ponovitev
Deluje tudi pod talnimi oblogami

Za podrobnejše informacije so vam na voljo naši svetovalci na T: +386 51 699 044 ; E: juraj.percic@jameshardie.com
WWW.FERMACELL.SI

fer-051-00038/03.21/ks © 2021 James Hardie Europe GmbH.
™ in ® predstavljata registrirani in vpisani trgovski znamki družb James Hardie Technology Limited in James Hardie Europe Gmbh.
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MODUS VIVENDI
Zahvaljujemo se vsem podjetjem in partnerjem, ki zaupajo v naše poslanstvo –
širjenju odličnih zgodb sodobnih prostorskih rešitev in pristnega življenjskega
sloga –, da nam zaupajo in skupaj z nami soustvarjajo revijo, ki postavlja
les in okoljsko sprejemljive tehnologije in materiale na najvišjo stopničko
bivanjskega dialoga.

Porsche Slovenija
Bravničarjeva 5, Ljubljana
www.poslo.si
Rihter, d. o. o.
Loke 40, SI-3333 Ljubno ob Savinji
T +386 3 839 04 30
www.rihter.si
KRONOTERM, d. o. o.
T 03 703 16 20
E info@kronoterm.com
www.kronoterm.com
SATLER OKNA IN VRATA, d. o. o.
Bistriška cesta 2, 2319 Poljčane
T +386 (0)2 292 74 50
E info@okna-satler.si
www.okna-satler.si
www.lip-satler.si
FERMACELL
T +386 (0)51 699 044
www.fermacell.si
PROSIGMA PLUS, d. o. o.
Limbuška 2, 2341 Limbuš
T 02 421 32 00
E info@prosigmaplus.si
www.prosigmaplus.si
SPIRIT Slovenija, javna agencija
E info@spiritslovenia.si
www.spiritslovenia.si
InnoRenewCoE
Livade 6, Izola
E coe@innorenew.eu
www.innorenew.eu

MARLES HIŠE Maribor, d. o. o.
Salon Marles – Limbuš
T +386 (0)2 429 45 00
Salon idej Marles – Ljubljana
T +386 (0)8 205 28 50
www.marles.com
CBD gradbeno in poslovno
projektiranje, d. o. o.
BIRO: Sojerjeva ulica 3
1000 Ljubljana
cbd@cbd.si, www.cbd.si
Cliff Hotel & Spa Belvedere****
E belvedere@belvedere.si
T +386 (0)5 66 05 100
www.belvedere.si
Geberit prodaja, d. o. o.
Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana
T 01 586 22 00
E info.si@geberit.com
www.geberit.si
SAMAIR, d. o. o.
Leskovškova cesta 11, 1000 LJ
Tržaška cesta 40, 2000 MB
T: +386 820 502 06
E: info@samair.si
www.samair.si
SLOWOODLIFE, d. o. o.
E office@slowoodlife.com
www.slowoodlife.com
Grafika Gracer, d. o. o.
Lava 7b, Celje
T +386 (0)3 545 26 66
www.grafika-gracer.si

POSEBNA ZAVZETOST ZA PLANETU PRIJAZNO IZVEDBO:
V uredništvu revije se skupaj z vsemi sodelujočimi zavedamo naše odgovornosti do okolja - narave in družbe, v katerem delujemo, poslujemo in
sobivamo. Negativen vpliv poslovanja na okolje zmanjšujemo s tiskom revije na 100 % biorazgradljivem brezlesnem papirju s certifikatom FSC®.
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Nadstandardno udobje.

www.marles.com

BREZKOMPROMISNA
PREDANOST KAKOVOSTI.

Salon Marles, Limbuška cesta 2, SI – 2341 Limbuš, T 02/ 429 45 00,
Salon idej Marles, Dunajska cesta 151, SI – 1000 Ljubljana, T 08/ 205 28 50, info@marles.com

Z LJUBEZNIJO

DO LESA IN ŽIVLJENJA
okolju in ljudem prijazno pohištvo
izdelano iz masivnega lesa
plod slovenskega znanja in razvoja
ročno obdelano
naravno oljeno

www.lip-satler.si
Otroško in mladinsko pohištvo SATLER iz masivnega lesa lahko kupite v spletni trgovini
www.lip-satler.si in v specializiranih prodajalnah po Sloveniji. Obiščete nas lahko tudi v
prodajnem salonu v Poljčanah in se osebno prepričate o naši kakovosti in veliki izbiri pohištva
za različna starostna obdobja otroka. Vabljeni!

Več informacij:
SATLER OKNA IN VRATA, d. o. o., Bistriška cesta 2, 2319 Poljčane
T +386 2 29 274 51, E info@lip-satler.si

