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DOSJE
Odprte hiše

Odprte hiše po svetu

Dvojček v Bielefeldu

Stanovanjsko 
poslovni objekt 
Immler

Parkirišče 
Promenada

Hiša L

revija LC TiM  
na voljo tudi kot 
brezplačna mobilna 
aplikacija za telefone in 
tablice, ki delujejo na 
operacijskih sistemih 
Android ali iOS. 
Za namestitev obiščite       
      www.lafarge.si



ri trajnostni gradnji stavb in načrtovanju poslovnih prostorov običajno izpo-
stavljamo tri osnovne pogoje: poudarek mora biti na ljudeh, katerim je treba 
zagotoviti udobje in dobro počutje, prednost pred kompleksnimi imajo niz-
kotehnološke in enostavne rešitve, glavno vodilo pri trajnostni gradnji pa je 
varčevanje z energijo.
Stavbe lahko načrtujemo z upoštevanjem teh pogojev. Termalno aktiviran be-
ton lahko poleg statičnih in konstrukcijskih nalog služi tudi kot hranilnik ener-
gije. Lahko prefinjena, a hkrati preprosta uporaba betona, ki izkorišča svoje 
odlične termalne lastnosti, v prihodnosti poskrbi za energetsko revolucijo?
Podrobneje predstavljamo tudi projekt Odprte hiše, ki bliža arhitekturo lju-
dem. S festivalom lahko ljubitelji arhitekture doživijo najboljše zgradbe sveta, 
in to brezplačno. Festival v Sloveniji poteka že od leta 2010. Razburljiv vikend, 
ki se ga z velikim veseljem udeležujem tudi sam. Zame je vpogled v skrite 
stavbe, od privatnih hiš, pisarn in šol do parkov, doživeta avantura, ki navdi-
huje z idejami, kako izboljšati prostor, v katerem živimo. Če se še niste, vam 
toplo priporočam, da se na omenjeno avanturo odpravite tudi vi. Pa naj gre za 
oglede pri nas ali v tujini. 

mag. 
andrej SopoTnik
vodja marketinga 
Lafarge Slovenija
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“Beton kot hranilnik    
    energije ponuja velik    
           potencial”
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okTobra je v LjubLjani poTekaL drugi SLovenSki poSveT na TeMo 
beTon in TrajnoSTna gradnja. Tema tokratnega posveta je bila beton v 
stavbah. 
Eirini Mantesi iz britanske univerze Loughborough je predstavila teoretične 
osnove za uporabo termalne mase, Sebastian Spaun, predsednik avstrijskega 
cementnega združenja, pa avstrijske primere njene uporabe v praksi.
Thomas Schönbichler iz Združenja za lahki beton v Avstriji je predstavil možnosti 
uporabe lahkega betona za gradnjo stavb, tudi za pasivne hiše. 
Predstavljeni so bili tudi različni praktični primeri. Christoph Dünser iz 
arhitekturnega biroja Hermann Kaufmann ZT je predstavil izkušnje pri 
načrtovanju gradnje hibridnih leseno-betonskih konstrukcij. Matej Peljhan iz 
družbe Sustinno je predstavil energetsko prenovo fasade vrtca v Ajdovščini s 
ploščami iz tekstilno armiranega betona. Tadej Glažar iz Fakultete za arhitekturo 
je v svoji predstavitvi analiziral tri hiše, zgrajene iz betona v razmaku 75 let.
Predavanjem je sledila okrogla miza Možnosti betona za trajnostne stavbe, 
v kateri sta poleg predavateljev sodelovala še Črtomir Remec, direktor 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, in Stojan Habjanič, predsednik 
Združenja za trajnostno gradnjo Slovenije. Posvet sta moderirali Ana Struna 
Bregar in Lenka Kavčič iz Odprtih hiš Slovenije.
S posvetom so želeli organizatorji predstaviti možnosti betona za trajnostno 
gradnjo stavb z upoštevanjem vseh treh stebrov trajnostnega razvoja; 
ekonomskega, socialnega in okoljskega, ter celotne življenjske dobe objekta.  ❙

Možnosti betona za trajnostno gradnjo stavb

Posvet o betonu v 
stavbah
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Lafarge SLovenija TradiCionaLno pripravLja 
koLedar, ki prikazuje uporabo betona v arhitekturnih 
in inženirskih realizacijah v slovenskem prostoru. Beton 
kot sodoben, okolju prijazen in vsestranski material, 
primeren za kakršnokoli vrsto oblikovanja, je idealna 
izbira za najdrznejše arhitekturne zamisli. 
Omejena količina koledarjev je brezplačno na voljo tudi 
našim bralcem. Svoje podatke nam pošljite na 
andrej.sopotnik@lafargeholcim.com, s pripisom 
''koledar''.  ❙

koLedar Lafarge 2016
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beTon je najpogoSTeje uporabLjen 
gradbeni MaTeriaL na SveTu. Je del 
našega vsakdana. Vendar pa njegova 
vseprisotna narava pogosto pomeni, 
da je samoumeven. Namen pobude za 
beton je povečati ozaveščenost o njegovi 
bistveni vlogi pri ustvarjanju trajnostnega 
gradbeništva v Evropi.
Pobuda za beton je projekt, ki ga vodijo 
CEMBUREAU (Evropsko združenje 
cementarn), BIBM (Evropsko združenje 
prefabrikatov) in ERMCO (Evropsko 
združenje transportnih betonov).  ❙
  
      www.theconcreteinitiative.eu  

Fo
to

: M
ira

n 
K

am
bi

č 

Pobuda za beton                 
(the concrete initiative)
HrbTeniCa TrajnoSTnega 
gradbenišTva

inženirSka zborniCa TradiCionaLno 
podeLjuje nagrade za izjeMne 
doSežke SLovenSkiH inženirjev in S 
TeM obeLežuje deLo poSaMeznikov, 
ki s svojo inovativnostjo skrbijo za višje 
standarde v stroki in ustvarjajo dodano 
vrednost v slovenskem gospodarstvu.
Letos so podelili tri nagrade za življenjsko 
delo. Janez Gorišek je širši javnosti poznan 
predvsem kot konstruktor smučarskih 
skakalnic in letalnic v Planici. Daniel 
Magajne je z intenzivnim razmišljanjem 
o inovacijah in stalno željo po izboljšavah 
pomembno prispeval k razvoju znanj o 
gradnji in sanaciji mostov ter sanaciji hiš in 
zemeljskih plazov. Dr. Jože Triglav – Joc je 

nagrade inženirSke zborniCe 

RazStava Saša j. MäCHTig: SiSTeMi, STrukTure, STraTegije Pregledna 
razstava Saša J. Mächtig: sistemi, strukture, strategije predstavlja prvi obširni 
pregled še danes aktualnih del tega pomembnega slovenskega oblikovalca. 
Ob njegovem najbolj znanem delu kiosku K67, leta 1970 je bil sprejet v 
zbirko newyorškega muzeja za sodobno umetnost (MoMa), so predstavljeni 
tudi drugi izdelki, ki še danes zaznamujejo vsakdanjik slovenskih in drugih 
evropskih mest. 
razstava je na ogled 26. 11.–3. 4. 2016 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Med 

partnerji razstave je tudi Lafarge.  ❙ Fo
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zaznamoval geodetsko stroko in prispeval k 
njeni mednarodni uveljavitvi. 
Nagradi za enkraten inženirski dosežek 
sta prejela Edvard Štok, vodja projekta 
konstrukcije hokejske in plavalne dvorane 
Ledeni dvorec v Astani v Kazahstanu, 
in Dušan Rožič, ki je na viaduktu čez 
železniško progo v Grobelnem zasnoval 
popolnoma novo tehnologijo gradnje mostov 
s spuščanjem konstrukcije v končno lego. 
Priznanje za obetajočega mladega inženirja 
je prejel Marko Movrin, ki je sodeloval že 
pri več zahtevnih infrastrukturnih projektih. 
Častni član Inženirske zbornice je postal 
Ivan Iveta, dolgoletni sodelavec komisije za 
strokovne izpite.  ❙

> Viadukt v Grobelnem (projektanti: Dušan Rožič, Rok Mlakar, Miha Marinič, Milena Karner, Irena 
Košti Vuherer, Simon Sever). Nagrajenec Dušan Rožič je kot projektant sodeloval tudi pri viaduktu 
Črni kal, mostu čez Muro in mostu Ada v Beogradu.
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DAN ARHITEKTOV 2015
priznanja zborniCe za arHiTekTuro in 
proSTor
zborniCa za arHiTekTuro in proSTor je Tudi LeToS dan 
arHiTekTov obeLežiLa z vrSTo dogodkov v Muzeju za 
arHiTekTuro in obLikovanje. Odprtju razstave Slovenska 
arhitektura in prostor je sledila podelitev priznanj zbornice. Letos 
so podelili pet zlatih svinčnikov za odlično izvedbo, zlati svinčnik na 
področju prostorskega načrtovanja in zeleni svinčnik za inovativno 
trajnostno gradnjo.
Zlati svinčnik za odlično izvedbo so prejeli dekleva gregorič arhitekti 
za Kompaktno hišo na Krasu, Mojca Gregorski in Miha Kajzelj za 
Skandinavsko hišo, Gregorskijeva, Kajzelj in Matic Lašič za Vrtec 
Poljčane, Studio UR.A.D. za Osnovno šolo Alojzija Šuštarja ter 
Ravnikar Potokar arhitekturni biro za Ureditev Cankarjevega trga in 
Blaževe ulice v Škofji Loki. Zlati svinčnik na področju prostorskega 
načrtovanja so prejeli LUZ, d. d., IPoP in društvo Maja Farol za Študijo 
lokacij P+R. Zeleni svinčnik za arhitekturno ali urbanistično izvedbo, 
ki jo zaznamuje odgovornost do okolja in družbe, je prejel projekt 
Garden Village Bled, pri katerem so sodelovali Gregor Vreš, Tina 
Demšar Vreš, Borut Kokelj, Barbara Kokelj in Miloš Jeftič.
Priznanja platinasti svinčnik, ki se podeljuje članu zbornice za 
obsežnejši opus na področju arhitekture, krajinske arhitekture ali 
prostorskega načrtovanja, letos niso podelili.  ❙

1 > dekleva gregorič arhitekti: Kompaktna hiša na Krasu
2 > Mojca Gregorski, Miha Kajzelj: Skandinavska hiša
3 > Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, Matic Lašič: Vrtec Poljčane
4 > studio UR.A.D.: Osnovna šola Alojzija Šuštarja
5 > Ravnikar Potokar arhitekturni biro: Ureditev 
Cankarjevega trga in Blaževe ulice v Škofji Loki
6 > LUZ, d. d., IPoP, Skupina Maja Farol: Študija lokacij P+R
7 > Borut Kokelj, Barbara Kokelj, Tina Demšar Vreš, Gregor 
Vreš: Garden Village Bled
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Fotografija na str. 7
> Po meri oblikovano stanovanje s 
podstrešnim značajem v objektu Immler 
odlikujeta odprta razporeditev prostorov 
različnih namembnosti in izbira vidnih 
konstrukcijskih materialov – betona, opeke, 
estriha in lesa. Iz armiranega betona je tudi 
poševna šotorasta streha, ki povezuje celoten 
stanovanjski prostor in impresivno upodablja 
statičen koncept betonskih površin. 
Več o projektu na straneh 46–49.

odkrivaMo

PRIMERJaLNE 
vREdNOStI 
NEKatERIH 
MatERIaLOv
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Specifična toplota

Les: 1.600 J/kgK

Jeklo: 450 J/kgK

Beton: 1.000 J/kgK

Polna opeka: 1.000 J/kgK

gostota 

Les: 500 kg/m3

Jeklo: 7.800 kg/m3

Beton: 2.300 kg/m3

Polna opeka: 1.750 kg/m3

Toplotna prevodnost

Les: 0,13 W/mK

Jeklo: 50 W/mK

Beton: 1,75 W/mK

Polna opeka: 0,77W/mK

Termalna masa 

Les: majhna
Jeklo: majhna
Beton: velika
Polna opeka: velika

Vir: The Concrete Centre
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Pametna uporaba        
 termalne mase 
    v stavbah 

Kapaciteta zadrževanja toplote stavb z visoko termalno maso je dobro poznana 
pasivna tehnika, ki se uporablja za blaženje nihanj temperature v notranjosti stavbe. 
Shranjena energija se uporabi takrat, ko je to dobro za večanje toplotnega ugodja v 
stavbi.

aj je termalna masa?
Termalna masa je termin, ki je prešel v splošno rabo in opisu-

je sposobnost gradbenih elementov, da sprejmejo in z zamikom 

oddajo toploto. Ko govorimo o termalni masi stavbe, imamo ve-

činoma v mislih nosilno konstrukcijo, ki je sposobna sprejeti in z 

določenim zamikom oddati toploto ali hlad. Povedano drugače, ti 

elementi ohranijo temperaturo tudi po tem, ko se temperatura oko-

lice bistveno spremeni (segreje ali shladi) in nato postopno odda-

jajo toploto ali hlad v prostor, dokler obstaja razlika v temperaturi 

elementov in zraka. Pogosto so to armirano betonske ali opečne 

stene, tla in stropi. V določenih primerih govorimo o termično vzbu-

jenih elementih tudi takrat, ko so v konstrukcije položene cevi z 

vodo, ki grejejo ali ohlajajo elemente ali pa druge snovi, na primer 

zeolit.

Bivalno ugodje v stavbi
Uporabnikovo dobro počutje v notranjem bivalnem okolju je osno-

vano na zadovoljenih potrebah po toplotnem in zvočnem ugodju, 

primernem nivoju, sestavi in porazdelitvi svetlobe ter primerni kva-

liteti zraka. Pri toplotnem delu bivalnega ugodja je osnovni podatek 

območje sprejemljivih temperatur zraka, ki se gibajo med 20 in 

26 °C. Pomembno je poudariti, da temperatura zraka ni enaka 

občuteni temperaturi za uporabnika. Za slednjo je zelo pomembno 

tudi, kakšne so površinske temperature obodnih konstrukcij in  ...

k
> Pritličje hiše 
ZTR1A v Mariboru 
se prilagaja 
obstoječemu 
terenu in je od 
mariborskega parka 
razmejeno le s 
stekleno steno, ki 
omogoča nemoten 
pogled v park in spoj 
narave z grajenim. 
Za osnovo vidnih 
materialov je bil 
izbran beton, 
ki omogoča 
tako zahtevno 
konstrukcijsko 
zasnovo kot tudi 
postane vodilo 
oblikovanja objekta.
Arhitektura: ID doma, 
Tatjana Kerčmar, 
Iztok Prosen.
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termalna masa v 
stavbah zagotavlja 
tisti volumen, ki 
lahko sprejme 
in zadrži veliko 
toplote.

Notranja temperatura z 
veliko termalno maso

Do 6 ur zamika 
najvišje temperature 

Dan Dan Noč

Razlika med najvišjo 
zunanjo in notranjo 
temperaturo znaša 6−8 °C 

30 °C 

15 °C 

Notranja temperatura z 
majhno termalno maso

Zunanja 
temperatura

> Shema: 
Blaženje nihanja 
med dnevnimi 
in nočnimi 
temperaturnimi 
skoki s termalno 
maso v stavbah.
Vir: The concrete 
centre

... kolikšna je relativna vlažnost notra-

njega zraka. Vlogo igra tudi gibanje zraka, 

saj večje hitrosti hitro poslabšajo bivalno 

ugodje. Gibanje zraka občutimo kot neže-

leni prepih in lahko povzroča dviganje pra-

hu. Pri zagotavljanju toplotnega bivalnega 

ugodja se ukvarjamo tudi s toplotno sta-

bilnostjo, kjer sta pomembna dva vidika: 

dušenje amplitude nihanja temperatur in 

fazni zamik med maksimalno ter minimal-

no vrednostjo (zakasnitev). Termalna masa 

stavb bistveno izboljša opisane karakteri-

stike, saj odlično blaži nihanja.

Mehanizmi prehajanja toplote
Toplota s prevajanjem prehaja s toplejših 

teles na hladnejša, dokler se ne vzpostavi 

ravnovesno stanje. To je eden od treh me-

hanizmov prehoda toplote, ki bistveno vpli-

vajo na človekovo toplotno bivalno ugodje 

v stavbah. Tudi sevanje ima velik vpliv, na 

primer pri steklenih površinah in ogrevalih. 

Za sevanje je značilno, da ne potrebuje me-

dija za širjenje toplote. Tisto stran telesa, 

ki jo "kažemo" soncu, bo segrelo sončno 

sevanje. Enako velja za ogrevala, ki sevajo 

v prostor in grejejo tiste konstrukcije, ki jih 

kaj je 
toplotno 
sevanje? 

Tekom leta se učinek 
sevanja sonca na 
stavbo spreminja 
predvsem po količini 
energije, ki doseže 
stavbo. Poleti sonce 
v stavbo prinese 
bistveno večjo količino 
toplote kot pozimi. 
Koliko toplote zajame 
stavba, je odvisno 
tudi od tega, kako je 
projektirana glede 
na dano lego, kako 
so zasnovane in 
orientirane različne 
fasadne strukture, 
kakšni so materiali, 
uporabljeni v 
notranjosti, in še od 
drugih parametrov. 
V tem pogledu nam 
sonce žal ne prinaša 
vedno ravno pravšnje 
količine svetlobe in 
toplote, zato jo moramo 
uravnavati. Zraven 
toplotne izolacije, s 
katero omejujemo 
vstop toplotne energije 
v stavbo, uporabljamo 
še vrsto drugih 
ukrepov. Večinoma 
je cilj ohranjanje kar 
najbolj konstantne 
sobne temperature.

"vidijo" (torej tiste ploskve, ki so obrnjene 

proti ogrevalu). Tretji mehanizem prenosa 

toplote je konvekcija ali prestop toplote. Re-

cimo toplota, ki se je akumulirala v steni, 

prestopa na hladen zrak, ki steno obliva. 

Običajno v stavbah opazujemo kompleksne 

pojave, kjer 

vsi trije ali 

vsaj dva 

mehanizma 

prehajanja 

toplote na-

stopajo so-

časno. Pri steklenih stenah na primer domi-

nanten delež prehajanja toplote predstavlja 

sevanje, a nastopajo vsi trije mehanizmi. 

Pri opečni steni se na obeh ploskvah, kjer 

stena meji na zrak, vrši konvekcija, znotraj 

stene pa toplota prehaja zaradi prevajanja 

(kondukcije). Če je obsevana s soncem, se 

segreva tudi sevalno.

Količino toplote, ki jo element prevaja, 

določimo s Fourierovim zakonom, kjer na-

stopata temperaturni gradient in lastnost 

gradiva – toplotna prevodnost. Pri termično 

vzbujenih konstrukcijah nas zanima termič-

na difuzivnost med različnimi ploskvami 
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1 > Sistem ogrevanja med zalivanjem z betonom    2 > Armaturna mreža s pritrjenimi cevmi za 
ogrevanje    3 > Shema termalno aktiviranega betonskega stropa s cevmi, pritrjenimi na armaturo

in toplotna vpojnost. Na stiku dveh mate-

rialov, recimo med leseno in kovinsko po-

vršino, opazujemo termično difuzivnost, 

kjer igrajo vlogo toplotna prevodnost lesa 

in kovine, njuna gostota in njuna specifična 

toplota. Iste parametre opazujemo tudi pri 

toplotni vpojnosti, ki pa predstavlja merilo, 

koliko toplote mora vdreti v stični material, 

da se temperaturno izravna z virom, torej 

materialom, od koder je toplota prišla. V 

praksi vemo, da je toplotna vpojnost be-

tona dvakrat večja od toplotne vpojnosti 

opeke in kar šestkrat večja od toplotne 

vpojnosti smrekovega lesa. Termalna masa 

torej v stavbah zagotavlja tisti volumen, ki 

lahko sprejme in zadrži veliko toplote. To-

plotna izolacija pa po drugi strani zadržuje 

prehajanje toplote, nima pa sposobnosti 

akumulacije. Tudi v zraku ne moremo shra-

niti toplote, je pa dober izolator in ovira 

toploto pri prehajanju skozi konstrukcijske 

sklope. Pri tem moramo upoštevati, da  ...          
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prednosti 
načrtovanja 
s termalno 
maso
izkoriščanje termalne 
mase skozi leto ni 
težko, vendar zahteva 
obravnavo na začetku 
procesa načrtovanja, 
ko se odločamo o obliki 
stavbe, materialih 
in usmerjenosti. 
Na podlagi tega 
lahko bolj pasiven 
pristop k načrtovanju 
zagotovi prednosti, ki 
vključujejo:
• okrepljeno 

energetsko 
učinkovitost 
materialov in 
prihranek ogljičnih 
izpustov skozi 
življenjsko dobo 
stavbe,

• izboljšano dnevno 
svetlobo,

• izboljšano zračenje in 
kakovost zraka,

• optimalni zamik za 
poletno blaženje 
nihanj med 
dnevnimi in nočnimi 
temperaturnimi 
skoki (bivalno 
udobje poleti in 
zmanjšano tveganje 
pregrevanja),

• ukrep proti 
prihodnjim 
klimatskim 
spremembam, 

• zmanjšanje potrebe 
po dražjih nizko in nič 
ogljičnih tehnologijah 
za doseganje ciljev 
CO2,

• povečano vrednost 
nepremičnine ob 
prodaji. 



... sposobnost ele-

mentov za hrambo 

toplote ni vezana le 

na njihove lastnosti, 

kot je toplotna pre-

vodnost, temveč tudi 

na njihov volumen v 

stavbi in seveda na 

položaj, obdanost z 

drugimi elementi itd. Nekateri materiali rabijo dalj časa, da absor-

birajo toploto, a jo tudi dlje zadržijo. Betonska tla recimo absorbi-

rajo več toplote in jo zadržijo dlje kot lesena. A če jih pokrijemo 

s tepihom, lahko pričakujemo precej drugačen toplotni odziv. Pri 

tem moramo ločeno obravnavati občutene površinske temperatu-

re materialov. Ustrezno zasnovane termično vzbujene komponente 

stavbe lahko naredijo veliko razliko v bivalnem udobju, pa tudi pri 

rabi energije za ogrevanje oziroma hlajenje stavb.

Dnevno nočni režim
Termalno maso torej lahko smiselno uporabimo tako, da razlike 

v dnevnih in nočnih temperaturah shranimo ter jih uporabimo ta-

krat, ko je to dobro za večanje toplotnega ugodja v stavbi. Pozimi 

na primer lahko ujamemo in shranimo sončno energijo podnevi 

in jo oddajamo ponoči, ko temperatura zunanjega zraka močno 

pade. S takim režimom lahko zmanjšamo rabo energije in vseeno 

dosegamo dobre bivalne pogoje. Poleti lahko uporabimo podoben 

pristop, le v obratni smeri. Pri tem moramo v nočnem času seve-

da zagotoviti naravno ali mehansko prezračevanje, da se toplotno 

vzbujene komponente zopet ohladijo in pripravijo na zajem toplote 

naslednji dan. Na ta način lahko blažimo nihanja med dnevnimi 

in nočnimi temperaturnimi skoki, ki so v določenih klimatskih po-

gojih precejšen izziv. Večje kot so razlike, boljši je učinek termalne 

mase. Splošno velja, da potrebujemo dnevne razlike v temperaturi 

vsaj med 7 in 10 °C. Učinek je odvisen od podnebja, lokacije, kjer 

stoji stavba, pri razlikah nad 10 °C pa je visoka termalna masa v 

stavbah zelo zaželena.

zasnova stavb in gradbenih elementov
Uspešna raba termalne mase v stavbi je z vidika gradbene fizike 

vezana na kompleksen splet parametrov, ki morajo med seboj de-

lovati usklajeno. Zajem toplote skozi zasteklitev mora biti na pri-

mer uravnotežen z maso, ki lahko sprejme toploto, da ne prihaja 

do pregrevanja. To razmerje je temelj za uspešno projektiranje s 

termalno maso. Pomembno je tudi zavedanje, da stene sicer lahko 

sprejmejo in z zamikom oddajo določeno 

količino toplote, vendar je uspešno zasno-

van sistem vedno kombiniran tudi s toplo-

tno izolativnimi materiali. Pri tem moramo 

upoštevati vse ostale parametre, torej la-

stnosti materialov, njihovo količino, orienta-

cijo, medsebojno povezanost, pa tudi loka-

cijo in orientacijo stavbe, lokalne klimatske 

pogoje, veter, sosednje stavbe itd. V mislih 

moramo imeti delovanje stavbe preko cele-

ga leta, kar je lahko velik izziv predvsem na 

tistih geografskih področjih, kjer so razlike 

tekom leta velike. V teh primerih moramo 

zagotoviti ustrezno zaščito določenih delov 

stavbnega ovoja pred soncem (senčenje) 

oziroma uravnavanje prebitkov sončnega 

sevanja s pomočjo arhitekturnih elementov 

(previsov itd.). Ob tem moramo seveda ra-

čunati tudi s primerno manjšim zajemom 

toplote v času, ko računamo nanj, če so 

elementi fiksni. 

Kontrolirano shranjevanje toplote (in hladu) 

lahko uporabljamo za ogrevanje (in hlaje-

nje) v stavbah. Pri tem je poleg mase kon-

strukcije in gostote ter toplotne prevodnosti 

materiala pomembna tudi izoliranost in te-

snost stavbe. Poleg termičnega dela se pri 

bivalnem ugodju srečujemo tudi z akustič-

nim in svetlobnim ugodjem.  ❙

Avtor: dr. Katja Malovrh Rebec
Uporabljena literatura je na voljo pri avtorici.

“S termalno maso blažimo 
nihanja v dnevnih in nočnih 
temperaturah in s tem 
večamo toplotno ugodje v 
stavbi.”

> Atrij hiše ZTR1A 
objema osnovna 
nosilna konstrukcija, 
šop jeklenih stebrov. 
Obenem atrij omogoča 
osvetlitev prostorov z 
južnim soncem. V hiši 
se beton pojavi v več 
različnih obdelavah 
in gradacijah. 
Konstrukcijski 
beton je zmehčan s 
peskanim lesenim 
opažem, na tleh in 
stropu se pojavi 
v obliki brušene 
polirane površne, na 
fasadi pa kot pran 
beton. 
Arhitektura: ID doma, 
Tatjana Kerčmar, 
Iztok Prosen.
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dr. katja Malovrh rebec je raziskovalka v 
Laboratoriju za toplotno zaščito in akustiko na 
Oddelku za gradbeno fiziko, Zavod za gradbeništvo 
Slovenije (ZAG). Po diplomi je nekaj let projektirala 
in opravila strokovni izpit za projektanta, 
kasneje pa še doktorat s področja vpliva varčne 
razsvetljave na ljudi. V okviru različnih projektov 
in raziskav, tudi mednarodnih, deluje na področju 
varčne rabe energije v stavbah, razsvetljavi in 
v zadnjem času tudi na področju obravnavanja 
stavb in gradbenih elementov ter materialov skozi 
celotni življenjski cikel.
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ekom leta se učinek sevanja sonca na 

stavbo spreminja predvsem po količini 

energije, ki doseže stavbo. Poleti sonce 

v stavbo prinese bistveno večjo količino 

toplote kot pozimi. Koliko toplote zajame 

stavba, je odvisno tudi od tega, kako je 

projektirana glede na dano lego, kako so 

zasnovane in orientirane različne fasadne 

strukture, kakšni so materiali, uporabljeni 

v notranjosti, in še od drugih parametrov. 

V tem pogledu nam sonce žal ne prinaša 

vedno ravno pravšnje količine svetlobe in 

termalna masa skozi leto
toplote, zato jo moramo uravnavati. Zraven toplotne izolacije, s ka-

tero omejujemo vstop toplotne energije v stavbo, uporabljamo še 

vrsto drugih ukrepov. Večinoma je cilj ohranjanje kar najbolj kon-

stantne sobne temperature.

Uporaba termalne mase skozi leto 
V klimatskih pogojih, kot so v Sloveniji, se s spreminjanjem letnih 

časov bistveno spreminjajo tudi pogoji, v katerih deluje stavba. Ko 

stremimo k zmanjševanju porabe energije v stavbah, se trudimo, da 

bi stavba kar najbolje sama premoščala razlike, do katerih prihaja, 

z mehanskimi sistemi bi prilagajanje le dopolnjevali. V tem smislu 

lahko termalna masa veliko pripomore tudi k okoljsko ozaveščeni 

t
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> Ogrevanje s pomočjo termalne mase pozimi
Plastične cevi, kot jih poznamo pri talnem gretju, so vgrajene v betonski strop in/ali tla. Voda, ki po takšnem sistemu kroži, se pozimi uporablja za 
oskrbo s toploto. Površine postanejo ne le površinski grelec, ampak tudi velik hranilnik energije.

STRAN  14   |   Lafarge  CeMeNT  SLOVeN I Ja   |   z IMa  2015 /2016   |   LC  T IM



gradnji. Izkoristek dobitkov sončnega seva-

nja in notranjih dobitkov je v principu od-

visen od toplotne kapacitete stavbe. Opa-

zujemo torej razmerje toplotnih dobitkov 

in izgub v stavbi. Stavba z večjo toplotno 

kapaciteto, torej masa posameznega ele-

menta, pomnožena z njegovo specifično to-

ploto, lahko absorbira več energije. Pri tem 

igra bistveno vlogo zasnova konstrukcij, na 

primer lokacija, in učinkovitost toplotne izo-

lacije. Toplotna izolacija ima vlogo zaviranja 

prehajanja toplote, recimo poleti iz vročega 

zraka v okolici stavbe na stene in od tam na 

notranji zrak ter opremo. Pozimi je ta vloga 

obrnjena: izolacija stavbo ščiti pred odteka-

njem toplote skozi stene in prehajanjem na 

mrzel okoliški zrak. Ne glede na debelino 

nima sposobnosti hrambe toplote, kar jo 

bistveno razlikuje od termalne mase oziroma betonskih 

in na primer opečnih elementov. Zato od nje ne moremo 

pričakovati blaženja oziroma faznih zamikov.

V toplih poletnih dneh bodo stene in tla, ki imajo dovolj 

veliko termalno maso, čez dan toploto sprejemala. Enako-

merno se bo absorbirala v elemente. Ponoči se bo shranje-

na toplota začela vračati v prostor, izpostavljen hladnejše-

mu nočnemu zraku. Na ta način se toplota izmenično absorbira in 

sprošča kot odgovor na spremembe pri dnevnih in nočnih pogojih. 

Sposobnost termalne mase, da stabilizira ali vsaj blaži temperatur-

ne skoke, je potrebno obvladovati v smislu tveganja pregrevanja in 

pogosto dopolniti z (zmanjšanim) mehanskim hlajenjem.

Pozimi stavbe z večjo termalno maso dlje ostanejo hladne. Ko jih 

ogrejemo, pa toploto zadržijo. Zato je pri projektiranju s termalno 

maso izjemno pomembno upoštevati režime bivanja. Stavbe, ki se 

jih ogreje le občasno in se v njih preživi krajši čas, potem pa se jih 

spet pusti neogrevane in nenaseljene, bodo težko pokazale pozitiv-

ne plati projektiranja s termalno maso. Enako velja za stavbe,  ...  

Bistvo rabe 
termalne mase 
je blaženje hitrih 
sprememb in 
premoščanje hitrih 
razlik.
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> Hlajenje s pomočjo termalne mase poleti
Voda, ki kroži v talnem/stropnem sistemu, skrbi poleti za odvajanje toplote. Tako prostore hladimo in s tem večamo toplotno ugodje v stavbi.
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... kjer pričakujemo hitre odzive zaradi raz-

ličnega števila uporabnikov ali zaradi hitre-

ga spreminjanja pričakovanj, povezanih z 

namembnostjo. Bistvo rabe termalne mase 

je blaženje hitrih sprememb in premošča-

nje hitrih razlik.

Merjenje termalne mase 
Ena glavnih slabosti projektiranja s termal-

no maso je ta, da je ne moremo izračunati 

na hiter in lahek način, saj gre za preplet 

večih faktorjev. Zato si pomagamo z raču-

nalniškimi simulacijami in modeliranjem, 

ki je lahko podlaga za dobro oceno. V kom-

binaciji z izkustvenim faktorjem projektan-

tov si lahko pomagamo z različnimi pro-

gramskimi paketi za projektiranje, kot sta 

na primer Revit in ArchiCAD. Natančnost 

modelov in sestav elementov ter njihovih 
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v vročem poletnem dnevu se 
stena z veliko termalno maso 
postopoma segreje. Topota 
prehaja prek zunanje površine, 
ki meji na vroč zrak, v notranjost 
elementov, dokler obstaja 
temperaturni gradient. Ponoči, 
ko se zrak ohladi, segreta stena 
začne oddajati toploto nazaj v 
hladen zrak, ki obliva stavbo z 
zunanje strani. Lahki, na primer 
leseni elementi, ki imajo majhno 
termalno maso, delujejo drugače 
od betonskih in opečnih. V 
vročem dnevu se lahki elementi 
relativno hitro segrejejo, njihov 
odziv nima zamika. Pri tem 
je pomembno zavedanje, da 
na človekovo toplotno bivalno 
ugodje bistveno vpliva občutena 
temperatura, povezana s 
površinskimi temperaturami 
obodnih konstrukcij in na 
primer relativno vlažnostjo, pa 
tudi z gibanjem zraka. Tako je 
lahko občutena temperatura 
uporabnika precej različna tudi 
v primerih, ko so temperature 
zraka v prostoru enake, a so ostali 
parametri različni. V splošnem pa 
velja, da nagle spremembe ter 
velike temperaturne asimetrije v 
prostorih nižajo bivalno ugodje. 
Termalna masa v tem pogledu 
dviguje raven ugodja v stavbah.

> Odprtost Hiše L omogoča 
velik prenos svetlobe in toplote 
v prostor. Ta se skladišči v 
masivnem bivalnem delu v obliki 
zidanega pritličja, kjer izstopa 
skrbno narejeni vidni beton. 
Arhitektura: 3biro, Janez Koželj, 
Tina Rupar Kobe, Blaž Rupar.

konkretnih lastnosti izboljšuje vpeljevanje 

BIM-objektov, ki jih pripravljajo proizvajalci 

gradbenih elementov. Modeliramo lahko 

konkretne sestave zidov in upoštevamo 

pravilne toplotne prehodnosti, maso, gosto-

te itd., pri čemer si seveda obširno pomaga-

mo s knjižnicami materialov in sestav. Ker 

lahko kar precej natančno upoštevamo tudi 

geografsko lego in podatke, vezane nanjo, 

torej tudi sončno obsevanje tekom leta (in s 

tem povezane toplotne prebitke ali izgube), 

lahko kar korektno ovrednotimo, kaj lahko 

pričakujemo od modelirane konstrukcije.  ❙

Avtor: dr. Katja Malovrh Rebec
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❛
SebaSTian Spaun 
dipl. ing. 

Sebastian Spaun, dipl. ing., 
je študiral upravljanje z 
naravnimi viri in ekološko 
inženirstvo na Univerzi za 
naravne vire na Dunaju. 
Leta 1998 se je pridružil 
Združenju avstrijske 
cementne industrije (VÖZ), 
od leta 2004 je deloval 
kot pomočnik direktorja 
združenja, v letošnjem letu 
pa je prevzel vodenje kot 
generalni direktor. 
V preteklosti so bili 
argumenti, kot so tehnična 
učinkovitost gradbenih 
materialov in konstrukcij, 
življenjski cikel stavb ter 
infrastruktura in vzajemno 
delovanje s socialnimi 
potrebami, v veliki meri 
izpuščeni. 
Zaradi enostranske razprave 
o "ozelenitvi" gradbenih 
materialov je VÖZ v letu 
2009 zagnal projekt 
Ogrevanje in hlajenje z 
betonom. Namen projekta 
je razviti najsodobnejšo 
tehnologijo na trgu.

Naš tokratni gost je 
Sebastian Spaun, 
strokovnjak s področja 
shranjevanja energije v 
betonu. Dandanes se dobro 
izolirane stavbe z nizkimi 
energijskimi zahtevami že 
lahko ogrevajo in ohlajajo 
izključno preko termalno 
aktiviranih betonov. Rešitev 
po besedah našega 
sogovornika zahteva drzne 
ljudi, ki so za končni uspeh 
pripravljeni slediti svojim 
inovativnim idejam izven 
ustaljenih praks. inTervju

Sebastian Spaun 

Ogrevanje 
in hlajenje z 
betonom

kako deluje ogrevanje in hlajenje z 

betonom?

S. S.: Gre za zelo preprost princip. Plastič-
ne cevi, kot jih poznamo pri talnem gretju, 
vgradimo v betonski strop. Voda, ki po ta-
kem sistemu kroži, se pozimi uporablja za 
oskrbo s toploto, poleti pa za odvajanje 
toplote. Strop tako postane ne le površin-
ski grelec, deluje tudi kot velik hranilnik 
energije. Prednosti so tako očitne: termalna 
aktivacija betonskega stropa je izvedljiva 
brez večjih tehničnih podvigov in, kar je še 
pomembneje, brez visokih stroškov.     ...          

ko se betona dotaknemo, ga občutimo kot "hladen" 

material. vendar pa se beton uporablja tudi za hrambo 

toplote. kako to?

Sebastian Spaun: Beton predstavlja odlično termalno maso. 
Vendar to ni lastnost, ki jo ima zgolj beton. Tudi les deluje 
kot dobra termalna masa. Pomanjkljivost lesa pa je v tem, da 
v primerjavi z betonom 12- do 20-krat slabše prevaja toplo-
to. Beton pa toploto zelo dobro prevaja. Zaradi tega razloga 
doživljamo beton kot hladen material, ko se ga dotaknemo 
s toplo dlanjo. Prav zaradi kombinacije teh dveh lastnosti 
(toplotna kapaciteta in toplotna prevodnost) je beton idealen 
za ogrevanje in hlajenje zgradb. V tem kontekstu govorimo o 
termalno aktiviranih komponentah zgradb.
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... Omogoča tako ogrevanje kot tudi ener-
getsko učinkovito in zdravo hlajenje. Ino-
vacija je v tem, da lahko v dobro izoliranih 
hišah ogrevamo z izrazito nizkimi tempera-
turami vode (približno 22 do 25 °C). Ogre-
vanje se tako ne izvaja več z močno segre-
tim zrakom, ki se dviguje nad radiatorje in 
se vrtinči po sobi, temveč s pomočjo prije-
tnega toplotnega sevanja oziroma radiacije. 
Zadrževalni učinek betona je tako kot naro-
čen za uporabo pri nestabilnih obnovljivih 
energetskih virih. 

zdi se, da je tehnologija, ki jo ta sistem 

potrebuje, kljub impresivnim rezultatom 

vaših raziskav precej enostavna ...

S. S.: To je privlačna lastnost tega sistema. 
Implementacija je povsem preprosta. Enako 
kot pri vseh preprostih sistemih morajo biti 
tudi tu izpolnjeni nekateri mejni pogoji: do-
bro izoliran zunanji ovoj zgradbe, zunanje 
senčenje in maksimalno 4 °C temperaturne 
razlike med sobno temperaturo zraka in 
temperaturo površine stropa. Pri hlajenju se 
temperatura vode ne sme spustiti nižje od 
18 do 19 °C, da se izognemo kondenzaciji. 

namesto talne uporabe predlagate sevalno 

ogrevanje in sistem hlajenja kot del stropa. 

zakaj? 

S. S.: Prihodnji izziv za dobro izolirane 
zgradbe ni ogrevanje, temveč učinkovito 
hlajenje. Pri hlajenju pa je strop optimal-
na rešitev. Združenje avstrijske cementne 
industrije je v raziskovalnem projektu od 
profesorja Klausa Kreča z dunajske teh-
nične univerze želelo izvedeti, ali je v sta-
novanjskih objektih možno ogrevanje sob 
tudi izključno z betonskimi stropi. Pogosto 
se pojavlja argument, da ogrevanje s stropi 
ni priporočljivo zato, ker se toplota dviguje. 
Vendar pa ta argument velja samo pri ogre-
vanju s segretim zrakom, in sicer zato, ker 
se hladen zrak spušča zaradi gravitacije, 

topel zrak pa se dviguje. Termalno aktivi-
rane komponente zgradbe pa ne delujejo s 
pomočjo ogrevanega zraka, kot je to primer 
pri radiatorjih, temveč skoraj izključno s 
sevanjem toplote. Gravitacija pri tem nima 
pomena. Strop seva toploto v vse smeri, za-
radi svoje velikosti pa jo tudi enakomerno 
širi po sobi. Celo mi sami smo bili presene-
čeni nad pozitivnimi rezultati raziskave. Ne 
samo, da je ogrevanje sob s stropom mogo-
če – temperaturna razlika med stropom in 
tlemi je manj kot ena stopinja Celzije. 

je pri uporabi takega sistema potreben tudi ločen sistem za 

klimatizacijo?

S. S.: Ne, pri stanovanjskem sektorju ni potreben. Vendar pa je treba 
izpolniti prej omenjene mejne pogoje (na primer zunanje senčenje). 

ali je možno ta sistem uporabiti na določenih delih zgradb?

S. S.: V svoji osnovi deluje podobno kot sistemi talnega ogrevanja. 
Vendar pa za vse dobro izolirane gradnje velja podobno. Tempera-
tura se bolj ali manj izenači. Pri kopalnicah se razdalja med cevmi 
lahko zmanjša ali pa se v tla namestijo dodatne cevi. 

kakšni so stroški za vgradnjo te rešitve v primerjavi z drugimi 

sistemi? 

S. S.: Končnih številk še nimamo. Zgolj začasne. Samostojna hiša 
blizu Dunaja ni stala več kot primerljivi tipi hiš brez termalno akti-
viranih gradbenih komponent. 

glede načrtovanja: ali lahko enotno softversko okolje za simulacijo 

termoaktivne zgradbe pomaga pri načrtovanju visoko učinkovitih 

zgradb, ki se lahko ogrevajo in hladijo izključno s 

termalno aktiviranimi gradbenimi strukturami? 

S. S.: Kljub temu da so rezultati raziskave nesporni in 
potrjujejo visok potencial tovrstne tehnologije, pa se ta 
redko uporablja v realnem življenju. 
Pri dimenzioniranju ogrevalnega sistema s termalno ak-
tiviranimi gradbenimi komponentami se te komponente 
v prvi vrsti pojmujejo kot sistem za odvajanje toplote. 
Z uporabo običajnih metod dimenzioniranja ni mogoče 
obravnavati dinamičnih termalnih učinkov aktiviranih 

komponent. Zato se masa zgradbe ponavadi aktivno ne uporablja 
kot termalna masa za hrambo toplote. Zaradi tega manjkajočega 

"Prihodnji izziv 
za dobro izolirane 
zgradbe ni 
ogrevanje, temveč 
učinkovito hlajenje. 
Pri hlajenju pa je 
strop optimalna 
rešitev."

“Inovacija je v 
tem, da lahko v 
dobro izoliranih 
hišah ogrevamo z 
izrazito nizkimi 
temperaturami 
vode (približno 22 
do 25 °C).”

odkrivaMo INTERVJU
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člena je Združenje avstrijske cementne in-
dustrije izvedlo drugo raziskovalno študijo 
pri profesorju Bednarju, prav tako iz du-
najske tehnične univerze, za nove metode 
dimenzioniranja, ki bodo omogočile obrav-
navo učinkov termalno aktiviranih kompo-
nent zgradbe na preostali ogrevalni sistem. 
Te metode dimenzioniranja bodo nadalje 
pripravljene za integracijo s standardi in 
certifikati energijske učinkovitosti. 

v avstriji je seznam uresničenih projektov 

vedno daljši. kateri izmed njih so najbolj 

impresivni? 

S. S.: Eden izmed njih je Lokalni in kultur-
ni center Hallwang, ki sprejme približno 
300 ljudi. Gre za plus energijsko stavbo, 
ki je hkrati tudi arhitekturni dragulj. Letna 

Lokalni in kulturni 
center Hallwang 
Lokalni in kulturni center 
Hallwang je plus energijska 
stavba in arhitekturni biser hkrati. 
To je zagotovljeno s 

138 m2 
solarnih kolektorjev, ki zadoščajo 
za celotne potrebe stavbe za letno 
ogrevanje in ogrevanje vode, kar 
znaša skupaj 

40.000 kWh, 
dodatnih 

20.000 kWh 
odvečne energije pa se dovaja v 
omrežje daljinskega ogrevanja. 

energetska rešitev je plod 
sodelovanja med Haraldom 
kusterjem iz družbe fin in 
družbo gasokol, proizvajalcem 
sončnih elektrarn. Objekt 
uporablja toploto, pridobljeno 
izključno s pomočjo sončne 
energije. Za ogrevanje prostorov 
in ogrevanje sanitarne vode 
zato ne prihaja do izpustov CO2, 
hkrati pa ni nobenih stroškov 
energije. Presežna energija, ki 
jo proizvede Lokalni in kulturni 
center Hallwang, se dovaja v 
sosednjo turistično agencijo. 
S projektnim modelom je bila 
Občina Hallwang razglašena za 
zmagovalko energijske nagrade 
"Energy Globe Award Salzburg" 
v kategoriji "Zemlja". V večjem 
čezmejnem območju Salzburg/
Zgornja Avstrija/Bavarska s 
343.000 prebivalci se ta pionirska 
stavba uporablja tudi kot 
kongresni center za seminarje na 
temo energije.

Lokacija objekta: Hallwang, 
dežela Solnograška, Avstrija

poraba zgradbe za ogrevanje in ogrevanje 
sanitarne vode je zagotovljena s pomočjo 
termalno aktiviranih betonskih tal v kom-
binaciji s toplotnimi solarnimi kolektorji v 
velikosti 138 m2. Naslednji primer je eden 
največjih popolnoma solarnih industrijskih 
objektov v Evropi. Gre za objekt za proizvo-
dnjo betonskih prefabriciranih elementov v 
velikosti 7.700 m², ki je v lasti enega večjih 
avstrijskih gradbenih podjetij Habau. Proi-
zvodnja prefabriciranih elementov 100-od-
stotno uporablja samo solarno energijo 
(1.410 m² solarnih kolektorjev z inteligen-
tno aktivacijo termalnih komponent. Oba 
primera je načrtoval Harald Kuster (FIN Fu-
ture Is Now), avstrijski pionir na področju 
inteligentne aktivacije termalnih kompo-
nent.                                                    ... 
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... ali lahko hramba nestabilne obnovljive 

energije sonca in vetra znotraj betonskih 

konstrukcij v času, ko imamo presežke 

obnovljive energije v električnem 

omrežju, pomembno koristi za trajnostno 

prihodnost? 

S. S.: Da, sem zelo optimističen. Rezultati 
naše najnovejše simulacije za pasivno hišo 
v bližini Dunaja, ki je ogrevana s termalno 
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gre za objekt za 
proizvodnjo betonskih 
prefabriciranih 
elementov, površine 

7.700 m2. 
Izključno sončna 
energija s pomočjo 

1.410 m2 
solarnih kolektorjev 
priskrbi poleti energijo, 
ki se v proizvodnem 
procesu uporablja 
za enakomerno in 
učinkovito sušenje 
betonskih izdelkov, 
med zimskimi meseci 
pa zagotavlja s 
pomočjo inteligentne 
aktivacije termalnih 
komponent več kot 
dovolj energije, da 
ohranja tovarno toplo 

24 ur 
dnevno. 

z rešitvijo, ki 
zadovoljuje 
energetske potrebe 
skoraj 

100.000 m3 
prostorov, prihranijo 
letno približno 

500.000 kWh 
energije, ki bi jo 
sicer pridobili iz 
fosilnih goriv, in s tem 
prihranijo 

190 ton 
izpustov Co2. Družba 
Habau želi s projektom 
prevzeti vodilno vlogo 

na področju skrbi za 
podnebje in okolje. 

kuster je direktor 
avstrijskega 
projektantskega 
podjetja fin – future 
is now in strokovnjak 
za projektiranje ter 
gradnjo solarnih 
ogrevalnih sistemov, ki 
omogočajo učinkovito 
uporabo termalne 
mase v zgradbah. 
Svoje rešitve je 
poimenoval VollSolar 
Hauser (popolnoma 
solarne stavbe). V 
zadnjih sedmih letih 
je Kuster projektiral 
25 stavb, večinoma 
gospodarskih 
poslopij. Noben od 
njegovih poslovnih in 
stanovanjskih objektov 
ne zahteva klasičnega 
ogrevanja.

aktiviranimi komponentami s pomočjo to-
plotne črpalke, so pokazali, da bi lahko več 
kot 90 odstotkov energije za ogrevanje po-
krila presežna energija specifične vetrne 
elektrarne. Nadalje obstaja vrsta že obsto-
ječih hiš, ki so v celoti in izključno preskr-
bljene s solarno energijo. Izziv za povsem 
solarne rešitve se nahaja v uporabi pre-
sežne toplote v poletju. Eden od izjemnih 

Tovarna beTonSkiH izdeLkov Habau je največji 
projekT, ki ga je načrTovaL HaraLd kuSTer. 

popolnoma solarni 
industrijski objekt

> Notranjost hale med izgradnjo sistema popolnoma solarne stavbe in pogled na industrijski 
objekt s solarnimi kolektorji. Lokacija objekta: Perg, dežela Gornja Avstrija, Avstrija.

primerov je prej omenjeni 100-odstotno 
solarni objekt prefabriciranih elementov, v 
lasti družbe Habau, kjer se presežek solarne 
energije v poletju uporablja za ogrevanje pri 
proizvodnji prefabrikatov.  ❙
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Urednica: 
Maja Vardjan
Uvodno besedilo: Matevž Čelik
Izdajatelj: Muzej za arhitektu-
ro in oblikovanje (MAO)
Leto izdaje: 2015
Podatki: 22,8 x 28,6 cm, trda 
vezava, barvni tisk, slovenski 
in angleški jezik, 252 strani
Cena: 20,00 €

Avtor: Philip Jodidio
Založba: Taschen
Leto izdaje: 2015
Podatki: 24 x 30,5 cm, trda 
vezava, barvni tisk, večjezi-
kovni izdaji (angleško-fran-
cosko-nemški ali italijansko-
-portugalsko-španski jezik), 
2 knjigi, 730 strani
Cena: 39,99 €

Avtor: 
Peter Šenk 
Založba: ZRC SAZU 
Leto izdaje: 2015
Podatki: 14 x 20 cm, mehka 
vezava, slovenski jezik, 364 
strani
Cena: 19,00 € 

Avtor: 
Vid Gregorač 
Založba: Pipinova knjiga
Leto izdaje: 2015
Podatki: 19 x 27 cm, mehka 
vezava, barvni tisk, slovenski 
jezik, 228 strani
Cena: 20,10 € 

KULTURA odkrivaMo

Mehanika tal, zemeljska 
dela in temeljenje
Učbenik za modula Gradbeni inženirski 
objekti in Projektiranje gradbenih inže-
nirskih objektov v programu Gradbeni 
tehnik razumljivo in pregledno razlaga 
mehaniko tal, zemeljska dela in teme-
ljenje ter podaja uporabo evrokodov. 
Učbenik je lahko koristen pripomoček 
dijakom tudi po končani srednji šoli pri 
praktičnem delu, študentom pri nada-
ljevanju študija in v pomoč učiteljem pri 
poučevanju. 

100 Contemporary 
Concrete buildings
(100 sodobnih betonskih 
stavb)
Beton lahko prikliče v misli mestne če-
trti in parkirišča, vendar je v zadnjem 
času ta material del številnih arhitek-
turnih mojstrovin po vsem svetu. "Teko-
či kamen" je odporen, elastičen, trpe-
žen, trajen. Postaja čedalje pogostejša 
izbira za najdrznejše arhitekturne zami-
sli. Avtor v dveh knjigah predstavlja sto 
sodobnih betonskih stavb in razkriva, 
kako je beton postal del vrhunskega 
oblikovanja. Poslastica za vse, ki jim je 
beton blizu, ter pravi knjigi za tiste, ki 
morda dvomijo, da je beton lahko lep.

abiro arhitektura
Knjiga prinaša vpogled v delo ene naj-
bolj udarnih arhitekturnih pisarn za-
dnjih let v Sloveniji, ki sta jo leta 1999 
ustanovila Matej Blenkuš in Miloš Flori-
jančič. Od takrat ustvarjata arhitekturo, 
ki je narejena, da traja. 
Avtor uvodnega besedila Matevž Čelik 
se vpraša, zakaj je abirojeva arhitektu-
ra zanimiva. Kaj jo dela posebno zno-
traj nešteto raznolikih pristopov k načr-
tovanju stavb in prostorov? Ugotavlja, 
da je arhitektura Abiroja zanimiva, ker 
je samosvoja.

Knjižna polica  

❛

❛

❛

❛

Kot zanimivo branje tokrat priporočamo: srednješolski učbenik, ki lahko koristi tudi po 
končanem študiju, spoznavanje kapsule kot gradnika arhitekture, zgodbo s sto sodobnimi 
betonskimi stavbami in vpogled v eno najbolj udarnih arhitekturnih pisarn zadnjih let 
pri nas. Filmski portret arhitekta Savina Severja pa je zgodba o izjemno prodornem in 
inovativnem avtorju slovenske moderne. Prijetno branje in ogled!

Savin Sever – zgodba neke arhitekture  
Savin Sever, eden najznačilnejših predstavnikov ljubljanske arhitekturne šole, ki se je razvila ob koncu 50. 
let, je znan zlasti kot avtor nekaterih najpomembnejših povojnih arhitektur, kot so tiskarna Mladinska knjiga, 
veleblagovnica Astra, paviljon AMZS v Ljubljani in portalni objekt predora Karavanke. Dokumentarni film Savin 
Sever – Zgodba neke arhitekture je v okviru dokumentarne serije Pozabljeni nastal v Dokumentarnem progra-
mu Televizije Slovenija. 
Scenarist, režiser in montažer: Amir Muratović; Direktor fotografije in snemalec: Marko Kočevar, Z. F. S.; Televizija 
Slovenija, 2014/2015; Dolžina: 48 minut; Na voljo na http://4d.rtvslo.si/arhiv/pozabljeni-slovenci/174354929

kapsula: Tipologija druge 
arhitekture  
Knjiga obravnava arhitekturno, obliko-
valsko in urbanistično tipologijo kapsu-
le, ki je predvsem v šestdesetih letih 20. 
stoletja redefinirala koncept osnovnega 
gradnika arhitekture; odtlej je ta lahko 
tudi enofunkcijska ali bivalna minimal-
na enota, imenovana kapsula. Koncept 
kapsule kot gradnika arhitekture, pa 
tudi v prostoru nasploh, pomeni genera-
tivni potencial za arhitekturo osebnega 
prostora individualiziranega posame-
znika in potencialni teritorij, v katerem 
arhitektura lahko izrazi svojo kolektivno 
kritiško in izobraževalno funkcijo.
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“toliko lepih in 
praktičnih stvari za 
vsakdanjo rabo!” 

Skandinavski vplivi v 
slovenski bivanjski kulturi 

po drugi svetovni vojni

Med prebiranjem besedil o slovenski arhitekturi po drugi svetovni vojni 
velikokrat naletimo na omembe skandinavskih vplivov kot tistih, ki so jo 
pomembno zaznamovali. 
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Morda se sprva sliši 
izredno nenavadno, 
da so se slovenski 
arhitekti oprli na 
izkušnje držav iz 
obrobja evropskega 
dogajanja, ki 
so geografsko 
oddaljene in ki jih 
določajo drugačne 
družbeno-zgodovinske 
okoliščine. Vendar 
so bili prav stiki s 
tem delom Evrope 
v sicer kratkem, 
a intenzivnem 
časovnem obdobju 
petdesetih in 
šestdesetih let, 
ključni za določene 
novosti predvsem 
v povojni slovenski 
stanovanjski kulturi.  

odkrivaMo KULTURA

❛

Fotografija zgoraj 
> Izložbeno okno 
trgovine Interier 
arhitektov Ivanšek 
na Mestnem trgu v 
Ljubljani
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s rečevanje s Skandinavijo 

v začetku petdesetih let so se, vzporedno 

z odpiranjem jugoslovanskih zahodnih meja po letu 1948 in s 

favoriziranjem skandinavskih držav s strani oblasti, jugoslovani 

množično selili v skandinavske države, predvsem na švedsko. Te 

se druga svetovna vojna ni dotaknila, zato se je v povojnem obdo-

bju, ko so ostale države vso pozornost posvetile obnovi, gospodar-

sko razvijala in potrebovala tudi veliko delovne sile. Poleg splošno-

družbenih razlogov so srečevanja s Skandinavijo spodbujali tudi 

na arhitekturno stroko vezani dejavniki, mednarodni ugled skandi-

navske arhitekture in ustreznost sistemu "pravih" vrednot. Sloven-

skim arhitektom je Skandinavija namreč predstavljala vzor bolj hu-

manističnega pristopa h gradnji stanovanj. Gospodarska trdnost, 

predvsem Švedske, je obenem z izhodiščem, ki v arhitekturi vidi 

sredstvo za izboljšanje življenjskih pogojev, spodbujala kakovosten 

razvoj in dobro organizacijo stanovanjske politike ter izboljšanje 

stanovanjskega standarda. Svetovno javnost je že od tridesetih let 

dalje navduševala tudi skandinavska, uporabniku prijetnejša razli-

čica funkcionalizma. To so skandinavske države ohranjale dalje po 

vojni, ko so združene pod krovnim imenom Skandinavija (Švedska, 

Finska, Norveška, Danska, pa tudi Islandija) skupaj nastopile na 

svetovnem tržišču z izbranim naborom oblikovanih predmetov za 

dom. Njihov prepoznavni znak je bila bližina naravi, naklonjenost 

ljudski tradiciji in dostopnost vsakomur. Prav na podlagi takšnih 

akcij so skandinavske države dosegle mednarodni sloves po za-

slugi skrbno izdelanega programa samopromocije, ki je vključeval 

objave v tujih revijah, izdajanje vodičev in arhitekturnih pregledov 

ter snovanje velikih potujočih razstav. 

Skandinavske države so po vojni postale zanimiv študijski cilj za 

arhitekte vseh narodnosti. Celotna svetovna javnost je spremljala 

razvoj skandinavskega urbanizma, arhitekture in oblikovanja ter iz 

njega črpala posamezne rešitve. Interpretacije skandinavskih vzo-

rov lahko v tem obdobju najdemo tako v Zahodni Evropi kot na 

drugi strani železne zavese in celo v Združe-

nih državah Amerike, Kanadi ter Avstraliji. 

Ta oris nam prikaže, da slovenski arhitekti 

v preučevanju in prevzemanju skandina-

vskih zgledov niso bili izjema. Zato pa so 

s poudarjenim zanimanjem za skandina-

vske države predstavljali fenomen znotraj 

Jugoslavije. Arhitekti ostalih jugoslovanskih 

republik so bili z arhi-

tekturno dejavnostjo 

Severa sicer dobro 

seznanjeni, vendar ji 

niso posvečali toliko 

pozornosti kot slovenski arhitekti.

Informacije o skandinavski stanovanjski 

kulturi so v slovenski prostor postopoma 

začele kapljati sprva s strokovno literaturo, 

s tujimi revijami, ki so v začetku petdese-

tih let že temeljito poročale o dogajanju na 

Severu. Slednje so slovenski arhitekti vneto 

spremljali in bili nad videnim navdušeni. 

Vzkliki kot: "Švedi so mojstri v enostavno-

sti!", "Naši arhitekti, učite se!", "Nekaj no-

vega, česar pri nas še ni!", "Toliko lepih in 

praktičnih stvari za vsakdanjo rabo!" so pol-

nili strani časopisja, predvsem prve sloven-

ske arhitekturne revije Arhitekt. Pomembni 

so bili tudi osebni stiki s skandinavskimi 

arhitekti ali s tistimi, ki so bili s Skandina-

vijo močno povezani, kot recimo Švicarji, ki 

so bili pri nas v tem času stalni gostje. V 

jugoslovanskih mestih so se ustavljale po-

tujoče razstave. Leta 1958 je v Beogradu 

gostovala razstava finske arhitekture, leta 

1959 v Moderni galeriji v Ljubljani razstava 

švedske arhitekture in kasneje še razstava 

sodobne danske arhitekture leta 1962. Ve-

dno več slovenskih arhitektov je na Sever 

tudi potovalo na študijske ekskurzije in obi-

ske kolegov, ki so tam opravljali študijsko 

prakso ali pa v skandinavskih državah do-

bili celo zaposlitev. 

Posamezne rešitve, ki so jih slovenski arhi-

tekti preverjali v živo na terenu, o njih ...                      

Skandinavske države so 
po vojni postale zanimiv 
študijski cilj za arhitekte 
vseh narodnosti. 
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... brali v revijah ali si jih ogledovali na 

razstavah, so vključevali v delo v domovini. 

Tako lahko sledimo neposrednim preno-

som kot tudi svobodnejšim interpretaci-

jam posameznih skandinavskih rešitev v 

celotnem razponu oblikovanja bivanjskega 

okolja, od urejanja stanovanjskih naselij, 

uvajanja novih stanovanjskih tipov, do opremljanja doma. Pri tem 

je treba pripomniti, da tudi neposredni prenosi skandinavskih zgle-

dov niso pomenili identične izvedbe v slovenskem prostoru, saj so 

se posamezne rešitve morale vedno prilagoditi specifičnim okoli-

ščinam slovenskega konteksta, družbeno-gospodarskim pogojem, 

zmožnostim gradbeništva in pohištvene industrije, stanovanjski ter 

urbanistični politiki, standardnim določilom in drugačnim bivanj-

skim navadam. Za vse te vplive velja tudi, da so bili večinoma ve-

zani na Švedsko, saj so bili z njo stiki najpogostejši in najplodnejši.

Vzorčni model za drugačne zasnove stanovanjskih 
naselij
Od začetka petdesetih let dalje lahko v zasnovi stanovanjskih na-

selij opazujemo nove načine ureditve. Prve povojne stanovanjske 

zazidave so še sledile predvojnim funkcionalističnim vzorcem. Na-

selja, ki so nastajala ob tovarnah, kot je Litostroj v Ljubljani, TAM v 

Mariboru ali Kidričevo, je določal geometrično pravilen urbanizem, 

posamezne stanovanjske enote pa je predstavljal enoten stano-

vanjski blok, dolga dvo- do štirinadstropna stavba z več vhodi, gra-

jena po tipskih projektih, ne glede na kraj pozidave. Leta 1954 

so v neposredni bližini centra Maribora ob 

Gosposvetski cesti začeli graditi novo nase-

lje, ki je sledilo svobodnejši, bolj organski 

zasnovi (fotografija 1). Skupina stolpnic 

in nižjih stolpičev ter blokov je umeščena 

na zeleno ploščad nad cesto. Celotna kom-

pozicija v rahlem loku sledi cestni krivulji. 

Urbanistično ureditev naselja je zasnoval 

arhitekt Ljubo Humek, sledeč švedskim pri-

merom, ki jih je videl na potovanju po Švici, 

Švedski in Finski leta 1952. 

Kot novost na področju urbanizma se je v 

petdesetih letih, vzporedno z regionalnim 

razvojem Ljubljane, začela po švedskih in 

anglosaških zgledih razvijati tudi ideja o no-

vem načinu prostorske in organizacijske za-

snove mestnega stanovanjskega naselja, o 

t. i. stanovanjski soseski. Koncept soseske 

temelji na ideji, da je v mestih treba obli-

kovati zaokrožena stanovanjska naselja, ki 

znotraj svojih meja združujejo vse, kar je za 

nemoteno vsakdanje življenje v njih potreb-

no. Vsi servisi, ki jih ljudje potrebujejo za 

zadovoljevanje vsakdanjih potreb, morajo 

biti dostopni pešcu. 

Ideja o novem načinu prostorske in organi-

zacijske zasnove mestnega stanovanjskega 

“Švedi so mojstri v 
enostavnosti!”“Naši arhitekti, 
učite se!”“Nekaj novega, 
česar pri nas še 
ni!”

odkrivaMo KULTURA
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zunanjosti in zelenju počasi nižale v stanovanjske bloke, ti pa v 

vrstne in atrijske hiše na robu soseske. 

Slovenski arhitekti so koncept soseske dobro poznali. Skandina-

vske in anglosaške primere sosesk so temeljito preučevali v petde-

setih letih. Njihovo realizacijo pa je omogočil šele Generalni urbani-

stični plan Ljubljane (GUP, 1965), ki je sosesko vključil kot osnovni 

element organizacije mesta, ki teritorialno ustreza družbenopoli-

tični enoti stanovanjske oziroma pozneje krajevne skupnosti. Prve 

prave stanovanjske soseske so bile v Ljubljani realizirane šele v 

šestdesetih letih. Prva bolj ambiciozno zasnovana in od samega 

začetka načrtovana kot soseska je bila šišenska soseska (ŠS-6), 

zgrajena v drugi polovici šestdesetih let v Šiški, med Celovško in 

Vodnikovo cesto (fotografija 2). Načrt urbanizma sta izdelala Ja-

nez Vovk in Aleš Šarec (1966), načrt arhitekture pa Ilija Arnautović 

in Aleksander Peršin. Center s trgovinami in kulturnim domom se 

nahaja ob glavni prometnici in postaji javnega prometa. S pešpo-

tjo se povezuje z osnovno šolo in vrtcem v središču naselja. Okoli 

centra so ob Celovški cesti razporejene stolpnice. Višina stanovanj-

skih stavb z oddaljenostjo od centra proti notranjosti pada. Najvišji 

objekti so zasnovani kot visoki stolpi v ravnih linijah, s padanjem 

števila nadstropij pa kompozicije prehajajo v združevanja stavbnih 

mas v obliki podkve. Ti posamezni zamejeni otoki sestavljajo manj-

ša sosedstva, ki prav s podkvasto obliko ustvarjajo intimen, miren 

zelen prostor, prilagojen merilu človeka. Promet ostaja na obrobju 

naselja, strogo ločen od pešpoti. Na prehodu v sedemdeseta, pa 

tudi še v osemdeseta leta se je sledeč shemi ljubljanskega kraka-

stega mesta in sosesk kot njegove bistvene sestavine nadaljevala 

gradnja sosesk, ki so v določeni meri še vedno sledile prvotnemu 

principu. Naselja, kot so Koseze, Draveljska gmajna, BS-3, VS-4  ... 

naselja, o t. i. stanovanjski soseski, se je 

pojavila kot reakcija na prenatrpanost in 

kaotičnost velemest, pa tudi kot kritika 

obstoječe funkcionalistične stanovanjske 

gradnje. Princip soseske so razvijali že an-

gleški in ameriški urbanisti konec 19. in v 

začetku 20. stoletja, da bi obudili stari na-

čin organizacije socialne skupnosti, po dru-

gi svetovni vojni pa je postala univerzalen 

model za bolj organizirano stanovanjsko 

gradnjo. Temeljito so jo uporabljali in raz-

vijali dalje tudi arhitekti in urbanisti skan-

dinavskih držav. Švedske stanovanjske so-

seske so kmalu postale referenčni primer 

za stanovanjsko gradnjo širom Evrope. Za 

razliko od funkcionalističnih "spalnih" na-

selij so kot avtonomna satelitska mesta 

združevale stanovanja z delovnimi mesti 

in družbenim središčem. To je vključevalo 

trgovine, cerkev, šole in vrtce, vse prostore 

za dejavnosti, potreb-

ne za nemoteno delo-

vanje soseske. Vse te 

dejavnosti so umestili 

v center, neposredno 

ob postajo glavnega 

javnega prometa. Sre-

dišče je bilo obdano z najvišjimi stanovanj-

skimi stavbami, stolpnicami, ki so se proti 

Švedske stanovanjske 
soseske so kmalu postale 
referenčni primer za 
stanovanjsko gradnjo širom 
Evrope. 

1 2

1 > Stanovanjsko naselje ob Gosposvetski ulici v Mariboru (Ljubo Humek, 1953-60)   2 > Fotografija makete stanovanjske soseske 
ŠS-6 (Šiška) v Ljubljani
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Stanovanjske 
stolpnice so se pri 
nas pojavile sredi 
petdesetih let.

... na Viču, Nove Fužine, Nove Jarše, Štepanjsko naselje, so morda 

na prvi pogled drugačna, a v osnovi še vedno izhajajo iz prvotnih 

izhodišč soseske. 

Stanovanjska stolpnica je švedski izum
Novi vzorci prostorskega načrtovanja stanovanjskih naselij so 

vzpodbudili tudi razvoj tipologije stanovanjske arhitekture. V 

skandinavskih državah so po drugi svetovni vojni postajale vedno 

glasnejše kritike obstoječega urbanizma stanovanjske gradnje z 

enotnimi podolgovatimi stanovanjskimi bloki v ravnih linijah. Pri 

iskanju novih rešitev je arhitekte vodilo več motivov, v prvi vrsti 

težnja k čim boljšemu izkoristku sončne svetlobe. Iskali so tudi 

oblike, ki bi nudile več zavetja ob mrzlem in vetrovnem vreme-

nu, obenem pa pripomogle k večji pestrosti za-

zidave. Stanovanjska stolpnica različnih oblik je 

bila eden od rezultatov takšnih raziskovanj. Sta-

novanjske stolpnice, t. i. "punkthus", veljajo za 

švedsko iznajdbo. Švedi so stolpnice uvedli kot 

rešitev za razgibano topografijo z granitnimi bloki, ki je značilna 

za švedsko pokrajino. V nasprotju s togim stanovanjskim blokom 

omogoča prosto postavljanje na razgibanih granitnih tleh in poljub-

no obračanje v iskanju najboljše osvetljave. Stanovanjska stolpni-

ca je samostoječa, večstanovanjska visoka gradnja, ki ima več kot 

osem nadstropij in ki v posameznem nadstropju združuje štiri ali 

pet stanovanj okoli centralnega jedra s stopniščem in dvigalom. Z 

umikom slednjih dveh v središče omogoči 

vsakemu v vogal umeščenemu stanovanju 

naravno osvetljenost z dveh strani. 

Stanovanjske stolpnice so se pri nas poja-

vile sredi petdesetih let. Prve so postavili v 

Mariboru na Gosposvetski cesti, v že ome-

njeni zazidavi Ljuba Humka (fotografija 

3). Zasnoval jih je arhitekt Ivan Kocmut 

(1953–60). Sledile so stolpnice ob Ro-

ški cesti (1955–67) in v Savskem naselju 

(1958–62) v Ljubljani, arhitektov Ilije Arna-

utovića in Milana Miheliča. Od konca pet-

desetih let dalje so se stolpnice razširile v 

skoraj vsak večji slovenski kraj.

Enodružinske hiše v gosti zazidavi
Skandinavski vzori so vplivali tudi na razvoj 

novih tipov nizke zgoščene gradnje, kot je 

pritlična vrstna oziroma atrijska hiša. Gra-

dnja vrstnih hiš se je razmahnila predvsem 

po razstavi Stanovanje za naše razmere 

leta 1956, ki je vključila tudi predstavitev 

rezultatov zaključenega natečaja za najbolj-

šo rešitev vrstne hiše. Razvoj tega novega 

tipa so močno podprli slovenski arhitekti, 
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3 > Stolpnice na Gosposvetski cesti v Mariboru (arhitekt Ivan Kocmut, 
1953−60)   4, 5 > Stanovanjsko naselje Murgle v Ljubljani (arhitekta 
Marta in France Ivanšek, 1964−82)
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predvsem v povezovanju s specifičnim načinom stanovanjske pre-

skrbe, stanovanjsko zadrugo. Prve zazidave so še sledile uveljavlje-

nim vzorcem. Enonadstropne hiše so bile dvostransko orientirane 

na ulico in vrt ter povezane v ravni liniji. Začetnim vrstnim hišam, 

stanovanjskim dvojčkom in verižnim hišam so se šele v drugi po-

lovici petdesetih let pridružili drugi tipi enodružinske organizirane 

gradnje z različnimi kompozicijskimi možnostmi, pritlične vrstne 

hiše, atrijske hiše v obliki črke L in črke U, predvsem pod vplivom 

danskih, finskih in švedskih primerov. Prve atrijske hiše, v obliki 

črke L, so bile zgrajene v Trnovem v Ljubljani na Borsetovi ulici, po 

načrtih arhitekta Stanka Kristla (1960–65). Kristlovim so sledile 

atrijske hiše drugod po Ljubljani in širom Slovenije. V najbolj mno-

žični obliki sta oba tipa pritlične hiše, vrstni in atrijski tip v obliki 

črke L, arhitekta France in Marta Ivanšek vključila v naselje Murgle 

v Ljubljani (1965–82). Naselje v Murglah se v literaturi, pa tudi 

v prevladujočem mnenju širše javnosti, velikokrat povezuje s poj-

mom Skandinavije in vzporeja s podobnimi naselji na Švedskem in 

Danskem. S slednjimi ga lahko primerjamo tako v samem urbaniz-

mu, ki motorni promet izloča iz bližine bivališč in vključuje velike 

proste zelene površine, kot z uporabo izbranega tipa hiš in njegove 

oblike. Naslon pa je očiten tudi v samem izgledu naselja in hiš. Te 

so preprosto oblikovane, v kombinaciji vidne opeke, belega ometa, 

lesa in zelenja (fotografija 4, 5). 

Naselje Murgle sta načrtovala arhitekta France in Marta Ivanšek, 

ki sta veljala za neke vrste ambasadorja švedske kulture pri ... 

novi vzorci slovenskega tekstila

kot švedska ambasadorja sta 
arhitekta ivanšek prinesla 
v Ljubljano tudi tečaje 
barva in oblika, ki so imeli v 
povojni slovenski arhitekturi 
in oblikovanju prav posebno 
vlogo. Organizirala sta jih 
štirikrat, štiri leta zapovrstjo 
(1961–64) in k njihovi izvedbi 
povabila švedske predavatelje. 
Vodilni švedski strokovnjaki 
za teorijo barv in metode 
arhitekturne polihromacije so 
slovenske arhitekte, oblikovalce, 
desinaterje, šolske predavatelje 
in predstavnike tekstilne, 
barvne ter pohištvene industrije 
seznanjali s švedsko teorijo 
naravnega barvnega sistema 
in njegovo uporabnostjo v 
praktičnem življenju. Predstavili 
so, kako se na njegovi osnovi 
združujejo različne barve in 
barvni vzorci. Tečaji so bili 
odlično sprejeti med arhitekti 
in oblikovalci, obenem pa so 
bili izrednega pomena tudi za 
izoblikovanje mladih študentov 
smeri B na ljubljanski šoli za 

arhitekturo. Poleg tega so pustili 
močan pečat tudi v slovenski 
tekstilni industriji. Po drugem 
tečaju leta 1962 so oblikovalski 
oddelki podjetij Induplati Jarše, 
Tekstilindus Kranj, Tovarna 
dekorativnih tkanin v Ljubljani in 
Svilanit Kamnik zasnove novih 
tkaninskih vzorcev in barvnih 
odtenkov oprli prav na švedski 
barvni krog. Da je takšen način 
dela pomenil novost in korak v 
razvoju oblikovanja tekstila, je 
potrdila nagrada Prešernovega 
sklada, ki jo je v letu 1963 
prejela skupina oblikovalcev 
Tovarne dekorativnih tkanin iz 
Ljubljane za kvalitetno oblikovano 
kolekcijo tapetniškega volnenega 
blaga. Po mnenju sočasnih piscev 
je obogatila slovensko tržišče, 
do sedaj še polno kičastih barv 
in vzorcev. Izbira široke barvne 
zasnove kolekcije je omogočila 
uspešno apliciranje naravnega 
barvnega sistema, pa tudi izbiro 
vsakega barvnega področja 
in možnosti številnih barvnih 
kombinacij.  ❙
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MarTina MaLešič 

dr. Martina Malešič 
je umetnostna 
zgodovinarka, ki je 
trenutno zaposlena 
na Oddelku za 
umetnostno zgodovino 
na Filozofski 
fakulteti Univerze v 
Ljubljani kot zunanja 
pedagoška sodelavka 
in kot raziskovalka 
v raziskovalni 
skupini pri programu 
Slovenska umetnost 
in umetnost Srednje 
Evrope in Jadrana. 
Njeno raziskovalno 
delo se osredotoča na 
slovensko arhitekturo 
in oblikovanje 20. 
stoletja. Poleg 
raziskovanja se 
ukvarja tudi z 
organizacijo in izvedbo 
različnih projektov, 
razstav, delavnic, 
vodstev, namenjenih 
preučevanju in 
popularizaciji moderne 
arhitekture. 
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... nas. Po zaključku študija arhitekture v 

Ljubljani sta leta 1954 odšla na nekajme-

sečno prakso na Švedsko, nazadnje pa tam 

ostala pet let. Iz Stockholma sta se vrnila s 

številnimi idejami, kako izboljšati slovenski 

stanovanjski bivanjski standard. Dela sta 

se lotila s stanovanjskimi raziskavami, kate-

rih metode in izvedbe sta pridobila na Šved-

skem. Drugo področje delovanja, ki sta ga 

usvojila na Severu, je bilo t. i. stanovanjska 

vzgoja oziroma izobraževanje uporabnikov, 

kako uporabljati in opremljati nova stano-

vanja. Odprla sta tudi trgovino Interier na 

Mestnem trgu v Ljubljani (1965), v kateri je 

slovenska javnost lahko videla in kupila iz-

delke za dom jugoslovanske, nemške, itali-

janske proizvodnje, pa tudi finsko keramiko 

in steklo, danske luči ali švedsko pohištvo. 

Švedska moderna kuhinja v 
slovenskih domovih
Nove zasnove stanovanj in pričakovane 

spremembe načina bivanja, ki so jih prine-

sle, so spodbudile tudi zahtevo po novem 

pohištvu, predvsem kuhinji, ki je bila s po-

vršino, ki jo zaseda, in z razvodom nape-

ljave najožje povezana z načrtovanjem in 

gradnjo stanovanj. Slovenski arhitekti so se 

tudi pri zasnovah moderne, t. i. "laborato-

rijske" kuhinje naslonili na švedske vzorce, 

na švedske študije uporabe kuhinjskega 

prostora in švedske standarde. V Skandina-

viji, predvsem na Švedskem, je bil kuhinjski 

prostor že v prvi polovici 20. stoletja pred-

met temeljitih raziskav, na podlagi katerih 

so po drugi svetovni vojni izdelali sistem 

standardov.

Slovenska moderna oziroma t. i. "laborato-

rijska" kuhinja je bila prvič serijsko proizve-

dena šele leta 1954. Na osnovi švedskega 

modela in švedskih normativov jo je zasno-

vala arhitektka Branka Tancig, izdelala pa 

Tovarna pohištva Maribor (fotografija 6). 

Novo kuhinjsko zasnovo je določal fleksibi-

len sistem, nabor različnih elementov, ki so 

se lahko poljubno sestavljali glede na sta-

novanjsko površino ali potrebe uporabnika. 

Delo Branke Tancig sta v šestdesetih letih 

dalje razvijala arhitekta Ivanšek. Leta 1960 

sta zasnovala kuhinjo Svea (fotografija 7), 

prav tako osnovano na podlagi švedskega 

modela, kar razkriva že njeno poimenova-

nje po švedski pokrajini Svealand. Nova 

zasnova kuhinje je bila izrednega pomena 

tako za nadaljnji razvoj slovenske pohištve-

ne industrije kot tudi za bistvene spremem-

be v načrtovanju stanovanjskih tlorisov ter 

ne nazadnje tudi za drugačno uporabo, nov 

način bivanja, ki so ga ti novo opremljeni in 

načrtovani domovi omogočali.  ❙

Avtor: dr. Martina Malešič 

odkrivaMo KULTURA

6 7
6 > Sodobna kuhinja Branke Tancig, razstavljena na Mariborskem tednu od 4. do 15. avgusta 1954    7 > Kuhinja Svea (arhitekta France in Marta 
Ivanšek, 1960)
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KORAK
NAPREJ



Fotografija na str. 29
> Javne sanitarije v sklopu parkirišča 
Promenada v Velenju. 
Več o projektu na straneh 50–53. 

korak naprej

OdPRtE HIŠE 
SLOvENIJE
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Odprte hiše Slovenije (OHS) so 

največji festival kakovostne gradnje, 
nepremičnin in arhitekture v Sloveniji. 

v letu 2016 bo festival znova odprl 
svoja vrata med 15. in 17. aprilom. 

na ogled bo več kot 100 zasebnih 
stanovanj in javnih objektov ter 

prostorskih ureditev po vsej državi. 
 

Število obiskovalk in obiskovalcev na 
festivalu iz leta v leto narašča. Prvo leto 

so našteli okoli 450 obiskovalcev, 

lani pa že več kot 3.000.

V sedmih letih so odprli skoraj 

400 objektov, 
ki si jih je ogledalo okoli 

15.000 obiskovalcev.

Pri organizaciji festivala vsako leto 
poleg ožje ekipe sodeluje več kot 

200 arhitektov, lastnikov objektov, 
organizatorjev dogodkov in vsaj 50 

prostovoljcev. 

Med podporniki projekta v Sloveniji je 
tudi Lafarge.

Podrobnejše informacije najdete na 
spletni strani 

www.odprtehiseslovenije.org   
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Odprte hiše, 
festival         
     sodobne   
   arhitekture 
     v živo 

Odprte hiše Slovenije (OHS) so največji slovenski arhitekturni festival v živo in 
največji spletni arhitekturni vodnik slovenske sodobne arhitekture. Festival je del 
mednarodne mreže Open House Worldwide, ki deluje že v 33 mestih po celem 
svetu, s čimer nastaja največji globalni arhitekturni festival, ki vsako leto pritegne 
več kot milijon ljudi. V Sloveniji festival deluje od leta 2010 in je doslej odprl vrata 
388 objektom, ki si jih je ogledalo skoraj 15.000 ljudi.  

rhitektura nas obdaja celo življenje in ima močan vpliv na naše 

počutje. Zato Odprte hiše Slovenije na preprost in učinkovit na-

čin ponujajo možnost, da vstopimo v kakovostno arhitekturo. Le 

z osebno doživeto izkušnjo v arhitekturi lahko razumemo pomen 

kakovostno grajenega prostora in njegovega močnega vpliva na 

naše življenje.

Organizatorji festivala verjamejo, da imajo nepremičnine pomem-

ben vpliv na gospodarstvo, družbo in okolje. Delovni prostor vpliva 

na našo učinkovitost pri delu, na počutje in zdravje. Pogled na ar-

hitekturo se nam spremeni, ko jo opazujemo in spoznamo podrob-

neje, ko razumemo, zakaj in zvemo, kako nastaja, kaj nam lahko 

nudi in kakšen vpliv ima na nas. Festival spreminja pogled  ...  

a
> Obiskovalci 
med ogledom hiše 
ZTR1A v Mariboru.
Arhitektura: ID doma, 
Tatjana Kerčmar, 
Iztok Prosen.
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... obiskovalcev na arhitekturo in omogoča 

tudi spoznavanje stavb, ki so pomembne 

za delovanje družbe, a so načeloma jav-

nosti nedostopne. Vsako leto tako za en 

vikend odpre vrata več kot 100 objektov po 

celotni Sloveniji. 

V skladu z določili mednarodne organizaci-

je Open House Worldwide žirije in ambasa-

dorje "Odprtih hiš" sestavljajo različni pred-

stavniki družbe, gospodarstva, medijev in 

stroke. Njihovo poslanstvo je širiti pomen 

kakovostno oblikovanega prostora v jav-

nosti. Po pregledu prijavljenih objektov organizacijski odbor žiriji 

posreduje projekte, ki so oddani z vsemi zahtevanimi podatki v 

razpisu. Žirija izmed teh predlogov izbere najmanj 100 objektov, 

ki so na festivalu brezplačno na ogled javnosti z vodenjem avtorjev 

in drugih strokovnjakov ter so kasneje uvrščeni v spletni vodnik.

Prihodnje Odprte hiše Slovenije, že sedme zapovrstjo, bodo 

potekale od 15. do 17. aprila 2016. Slogan 

letošnjega festivala je Vpliv stavb na dobro 

počutje, zdravje in učinkovitost ljudi. Pri iz-

boru del za program festivala je poudarek 

na sodobni arhitekturi, inovativnih rešitvah, 

prilagojenosti lokaciji, možnostih spremi-

njanja objektov glede na potrebe uporab-

nikov in na trajnostnem načinu gradnje. 

Predstavljajo tudi druge inovativne rešitve 

s področja urejanja prostora. Na ogled so 

različni tipi objektov, od izobraževalnih, 

kulturnih, poslovnih, športnih, turističnih, 

zasebnih in zdravstvenih, pa tudi odprti 

prostori ter objekti, ki jih ne odlikuje odlič-

na arhitektura, temveč imajo zanimivo vse-

bino in so pomembni za delovanje družbe.

Celoten program Odprtih hiš Slovenije služi 

tudi kot platforma za praktično izmenjavo 

znanj s področja graditve objektov in ure-

janja prostora. Namenjen je ozaveščanju 

širše javnosti, kot tudi promociji, izobraže-

vanju in mreženju med načrtovalsko stroko, 

strokovnjaki v industriji in izobraževanju, 

politiko in gospodarstvom. Spodbuja načr-

tovalsko stroko, strokovnjake v industriji, 

politike, gospodarstvo in širšo javnost k 

učinkovitejšemu dialogu na področju gra-

dnje objektov in urejanja prostora.

Organizatorji se zavedajo tudi pomena traj-

nostne gradnje kot prednostne strategije 

za oživitev slovenskega gradbeništva. S fe-

stivalom želijo spodbuditi zavedanje o raz-

ličnih vidikih trajnostne gradnje. Trajnostni 

pristopi niso omejeni zgolj na energetsko 

varčne hiše, temveč vključujejo pristope pri 

načrtovanju in gradnji, ki so prijazni do člo-

veka in okolja, hkrati pa so ekonomsko in 

poslovno učinkoviti.  ❙

Cilj festivala je, da se 
lahko ljudje, tako zasebni 
kot javni investitorji ali 
uporabniki in vsi ostali 
deležniki na področju 
gradnje, načrtovanja in 
upravljanja nepremičnin, 
seznanijo z različnimi 
možnostmi, ki jih nudita 
dobro oblikovana 
arhitektura in prostor. 

❛
ana STruna bregar
direktorica OHS

"Stavbe oblikujejo investitorji. Bolj 
ko so ozaveščeni o prostorskih 
potencialih, več zanimivih arhitektur 
preizkusijo, lažje se odločajo in pridejo 
do izjemnih rezultatov. Uspešno 
sodelovanje med investitorji in 
arhitekti lahko obrodi uspešne rešitve 
s številnimi pozitivnimi učinki. S 
premišljenimi arhitekturnimi rešitvami 
lahko investitorji veliko privarčujejo."

❛
Lenka kavčič
direktorica OHS

"Stavbe so izredno kompleksen 
proizvod, ki ga opisi, omejeni na 
kvadratne metre delovne ali bivalne 
površine na določeni lokaciji, ne 
morejo zaobjeti v celoti. Kako se 
v določenih stavbah počutimo, 
lahko doživimo z obiskom Odprtih 
hiš Slovenije. Šele s kakovostno 
prostorsko izkušnjo bomo lahko 
dvignili kriterije in postali zahtevnejši 
do prostora okoli sebe".
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korak naprej ODPRTE HIŠE

TrajnoSTna arHiTekTura v SLoveniji
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Koliko telefonov, računalnikov, avtomobilov, modnih dodatkov, oblačil in 
kozmetičnih krem ste preizkusili, preden ste se odločili za nakup novega 
izdelka? koliko hiš, stanovanj, poslovnih prostorov ste si ogledali, 
preden ste se odločili, kakšen naj bi bil vaš bivalni ali delovni prostor?

z gotovostjo lahko rečemo, da bi lahko bil 
naš življenjski prostor veliko boljši! da bi 
to lahko dosegli, moramo biti vsi bolj oza-
veščeni na tem področju. Predvsem pa po-
trebujemo praktične izkušnje in možnost 
primerjave med različnimi arhitekturami in 
prostorskimi rešitvami. Stavbe in druge pro-
storske ureditve obstajajo povprečno 50 ali 
100 let in ne le kratek čas, zato morajo biti 
zgrajene kakovostno.

arhitekture ne gradijo samo 
arhitekti in strokovnjaki, temveč 
tudi investitorji in uporabniki
Grajeni prostor ima zelo močan vpliv na naše 
življenje, na zdravje, počutje, učinkovitost, 
varnost.

Praktična izkušnja
Odprte hiše Slovenije izpodbijajo ustaljeno dojemanje prostora in 
njegovih potencialov. S projektom se želi podirati ovire za načrtova-
nje in navdihniti ljudi ter institucije, da bi zahtevali bolj kakovostno 
oblikovanje prostorov, predvsem pa, da bi se bolj zavedali možnosti, 
ki nam jih dobra arhitektura nudi.

Odprte hiše odpirajo stavbe, mesta, naselja in vasi
Cilj dogodka je, da je v vsaki regiji odprtih vsaj nekaj zanimivih 
objektov in spremljevalnih dogodkov. S festivalom želijo njegovi 
avtorji omogočiti ljudem praktično izkušnjo v dobri arhitekturi. Po-
sledično pa želijo, da bi imeli v Sloveniji čim več dobre arhitekture.
Objekti v sklopu Odprtih hiš Slovenije so na ogled z vodenjem ar-
hitektov ali lastnikov in upraviteljev objektov. Vodstva potekajo v 
slovenskem jeziku, objekti pa so na ogled brezplačno. Omejitev za 
oglede je le pri zasebnih objektih. Tam so vodstva organizirana za 
zaključene skupine do 15 obiskovalcev, ki se vnaprej registrirajo na 
spletni strani v programu in nato še ob vstopu v objekt.  ❙

> Med 
spoznavanjem 
hiše, v kateri živi 
arhitekt s svojo 
družino. Hiša 
Vinazza v Renčah 
je umeščena v 
naravo, lebdeča 
sredi polj in se z 
monolitnimi belimi 
zidovi brani pred 
burjo ter zajema 
sonce v vsakem 
trenutku sončnega 
dne. Modernistična 
belina stanovanjske 
kocke, ki jo je 
preoblikovala 
kraška burja, je 
bila izhodišče 
za načrtovanje 
sodobnega doma. 
Arhitektura: Matej 
Vinazza, A. studio.
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Naredite si načrt ogledov pred vikendom. Preglejte program po re-
gijah in času ali glede na svoje želje. Sestavite si svoj izbor ogledov. 
Pred odhodom preverite program na spletni strani.
V "Programu" ob objektu na ikoni "Dodaj v izbor" označite objekte, ki 
jih želite obiskati. Na povezavi "Moj izbor" si lahko izbor tudi natisnete.

Na lep dan si boste mogoče uspeli ogledati največ štiri objekte.

V primeru gneče vas prosimo za potrpljenje. 
Po objektih bodo vodili arhitekti in lastniki ali 
upravitelji. Pomagali jim bodo prostovoljci.

Za oglede zasebnih objektov in nekaterih 
posebej označenih objektov, kjer so možni 
ogledi le v manjših skupinah, se je treba 
prijaviti na spletni strani festivala. Vstop v 
zasebne objekte je možen le s predhodno 
potrjeno rezervacijo, ki jo boste po prijavi 
prejeli na svoj elektronski naslov.

Če boste prišli z osebnim avtomobilom, vas 
lepo prosimo, da parkirate na mestih, ki so 
temu namenjena. Posebnih mest za parki-
ranje ni predvidenih. Predvsem v mestih 
priporočamo uporabo javnega prometa ali 
kolesa.

10 nasvetov za oglede

Slikanje v objektih je dovoljeno, če na vodenju 
ni določeno drugače.

Pobuda Odprte hiše Slovenije je neprofitni 
projekt. Veseli bomo vaše finančne podpore. 
S tem bomo lahko ohranjali dogodek brezpla-
čen za javnost in odpirali nove zanimive stav-
be ter dogodke. Tudi najmanjši prispevki bodo 
dobrodošli in vam bomo zelo hvaležni.

Na oglede pridite dobre volje. Arhitekti, lastni-
ki in prostovoljci, ki pomagajo pri dogodku, za 
to niso plačani.

Potujte še v druga mesta po svetu, ki imajo 
pobudo Odprte hiše.

Prosimo vas, da posredujete svoja mnenja 
na info@odprtehiseslovenije.org. Odprte hiše 
Slovenije so namenjene vam. Več povratnih 
informacij nam bo pomagalo, da se bomo v 
prihodnje lahko bolje pripravili.  ❙

> Ogled hotela Galeria 
River v Ljubljani
Hotel s šestimi dvo-
posteljnimi sobami, 
dvema apartmajema in 
recepcijo se nahaja v 
nekdanjem petsobnem 
meščanskem stanova-
nju. Pri prenovi so bili 
ohranjeni vsi historični 
elementi stavbe. Nekdaj 
mračni prostori palače 
so z novo ureditvijo 
zasijali v beli barvi. 
Arhitektura: Peter 
Gabrijelčič, Boštjan 
Gabrijelčič.

> Na ogledu Kulturnega 
središča evropskih vesoljskih 
tehnologij (KSEVT), sede-
ža istoimenskega zavoda, ki 
se ukvarja s "kulturalizacijo 
vesolja" in hkrati osrednjega 
kulturnega prostora v Vitanju, 
od koder izvira družina pionirja 
vesoljskih tehnologij Hermana 
Potočnika Noordunga. Za arhi-
tekturo objekta in postavljeno 
razstavo so KSEVT in njegovi 
avtorji prejeli nagrado Trend, 
Plečnikovo nagrado, nominacijo 
za nagrado Mies van der Rohe 
ter Valvazorjev nagelj. 
Arhitektura: Bevk Perović arhi-
tekti, Dekleva Gregorič arhitekti, 
OFIS arhitekti, SADAR+VUGA.
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1 > Nordijski center Planica (Abiro, Stvar, 
Studio AKKA; 2012)
Državni projekt vključuje prenovo obstoječega 
skakalnega centra in nov tekaški center. Nov 
kompleks omogoča organizacijo mednarodnih 
tekmovanj na najvišjem nivoju z vidika količine 
obiskovalcev in z vidika organizacijske logistike 
s sočasno izvedbo tekem smučarskih skokov in 
teka na smučeh. Med zahtevnejšimi posegi pri 
prenovi sta bila obnova stare Bloudkove velikan-
ke in letalnice bratov Gorišek. 

2 > Medicinska fakulteta Maribor (Boris Podre-
cca, Uroš Razpet, Gašper Medvešek, Ursula Oitzl 
Magister, Mojca Zavasnik; 2013)
Fakulteta stoji ob reki Dravi, točno nasproti 
centra Maribora, kamor kaže pisano stekleno 
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fasado. Namenjena je pedagoški in raziskoval-
ni dejavnosti. V prvem nadstropje so kavarna, 
terasa in fakultetni del. V pritličju so predaval-
nice, čitalniška knjižnica, prodajalna, laboratoriji 
za študente in skladišča, v drugem in tretjem 
nadstropju so prostori uprave fakultete, pisarne 
in kabineti. Del kompleksa je tudi samostojna 
stavba za raziskovalne laboratorije. Podzemni 
predor fakulteto povezuje z Univerzitetnim 
kliničnim centrom. 

3 > Začasne bivalne enote (Dans arhitekti, Rok 
Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka 
Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman; 2012) 
Bivalne enote Mestne občine Ljubljana so name-
njene začasni rešitvi stanovanjskega problema. 
Energetsko varčen blok v predmestju se po višini 

prilagaja okolici, povečan pa je z delno vkopano, 
naravno prezračevano in osvetljeno bivalno 
kletjo. Poseben značaj objektu daje fasadna ko-
vana mreža, ki ščiti balkone. Pri snovanju so bili 
upoštevani trajnostni vidiki (dobra izolacija, pa-
sivno izkoriščanje sončne energije in miniaturna 
fotovoltaična elektrarna na ravni strehi).

4 > Promenada Velenje (Enota, Dean Lah, Milan 
Tomac; 2014)
Gre za eno osrednjih osi mestnega središča, 
nekdanjo cestno povezavo, ki so jo že pred 
tridesetimi leti zaprli za promet in namenili 
pešcem, a ni doživela celovite preobrazbe in 
je služila bolj kot hitra povezava do strogega 
centra mesta. Z novo podobo se promenada pre-
obrazi v sosledje različnih manjših ambientov, s 
poudarkom v osrednjem prireditvenem prostoru 
ob reki Paki.

5 > Narodna in univerzitetna knjižnica (Jože 
Plečnik; 1936)
Sodi med najpomembnejša Plečnikova dela 
in predstavlja hram učenosti. Zgradili so jo 
na mestu nekdanjega Knežjega dvora. Stavba 
v oblikovanju sledi vzoru renesančne palače. 
Opečni fasadni plašč členijo ostanki porušenih 
ljubljanskih hiš. Vhod v knjižnico je v stranski 
ulici in namenoma nepoudarjen, kar prispeva k 
večjemu doživetju velike avle - stebrne dvorane 
s stopniščem. Na vrhu stopnišča in prečno nanj 
je velika svetla čitalnica. 
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Odprte hiše      po svetu

"OdPRtE HIŠE" je 
preprost in učinkovit 

koncept.
Najširši javnosti 

ponuja brezplačne 
oglede nadpovprečno 
dobre arhitekture in 
prostorskih ureditev. 

Pobuda "Odprte 
hiše" vabi vsakogar, 

da raziskuje in 
razume vrednote 

dobro oblikovanega 
prostora. vabljeni na 
oglede tudi v tujini.

Iniciativo OPEN HOUSE 

je leta 1992 v Londonu 

ustanovila ekonomistka 

Victoria Thornton, ki 

je leta 2011 za svoje 

delovanje prejela kraljevi 

naziv. V mednarodni 

mreži deluje že 33 mest 

po celem svetu, s čimer 

nastaja največji globalni 

arhitekturni festival, ki 

dosega več kot milijon 

ljudi.

Več na        www.openhou-

seworldwide.org

OdPRtE HIŠE 
v tUJINI

1

korak naprej ODPRTE HIŠE
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Odprte hiše      po svetu
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1 > Obnova bulvarja Passeig de St Joan v 
Barceloni (Lola Domènech, Teresa Galí)
S prenovo je Passeig de St Joan ponovno pridobil 
svojo družbeno vrednost kot urbani prostor, ki 
omogoča različne uporabe in funkcije, obenem 
pa tudi obravnava ključne vidike biotske 
raznovrstnosti in trajnosti. Urbana preobrazba 
te ulice je omogočila oživitev poslovnega 
življenja in rekreativne uporabe, medtem ko 
hkrati pridobiva svojo zgodovinsko vrednost kot 
glavni bulvar, ki se nadaljuje v park Ciutadella.

2 > Palača civilizacije (Palazzo della Civiltà 
Italiana) v Rimu (Giovanni Guerrini, Ernesto 
Bruno La Padula, Mario Romano) 
V programu Odprtih hiš Rim je bila ponujena 
redka možnost za ogled znamenite Palače 
civilizacije, imenovane tudi Kvadratni kolosej. 
Stavba je bila zgrajena leta 1940 v fašističnem 
satelitskem mestu EUR-u (Esposizione 
Universale Roma). Od leta 2015 je v zgradbi 
sedež družbe Fendi.

3 > Nebotičnik Leadenhall v Londonu (Rogers 
Stirk Harbour + Partners)
Ena najbolj obiskanih stavb v sklopu 
londonskega festivala je bil nebotičnik 
Leadenhall, zaradi svoje oblike imenovan 
tudi Cheesegrater (strgalo za sir). Z 222 metri 
je druga najvišja stavba v Londonu in ena 
od mnogih visokih stavb, ki so bile nedavno 
dokončane ali so še v gradnji v finančnem delu 
londonskega Cityja.

4 > Viikinmäki Quarter House v Helsinkih 
(AFKS, Jari Frondelius, Jaakko Keppo, Juha 
Salmenperä architects SAFA)
Stavba z vrtcem in šolo je edina javna stavba 
v novem stanovanjskem naselju Viikinmäki. 
Edinstveno obliko ji dajejo različni višinski 
nivoji z razlikami v višini 15 metrov, ki so vpeti 
v skalno območje. Stavba ohranja neokrnjeno 
naravo kot del dvorišča, ki je v skupni rabi vrtca 
in šole. V njej je prostora za 180 učencev od 1. 
do 6. razreda, 105 otrok v vrtcu, v njej pa imajo 
prostore tudi pripadniki lokalne skupnosti.

5 > Sonnwendviertel na Dunaju (Geiswinkler & 
Geiswinkler, Büro Kandl)
V bližini glavne železniške postaje v desetem 
okrožju Dunaja raste nova mestna četrt, 
imenovana "Sončna četrt". V njej se poleg 
šolskega kampusa, pisarn, trgovin in parka 
gradi 5.000 stanovanj v okviru sedmih sklopov; 
od tega 1.142 apartmajev, subvencioniranih 
s strani vlade. Projekt je eden od sklopov, ki 
ponuja obilo prostora za druženje, igrišče, 
prostor za umetnost in srečanja, kolesarnico ter 
skupnostne vrtove. 
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Max dudler se je rodil 
v mestu Altenrhein v 
Švici. Arhitekturo je 
študiral na frankfurtski 
Städelschule pri 
profesorju Güntherju 
Bocku in na Hochschule 
der Künste v Berlinu 
pri profesorju Ludwigu 
Leu. Sprva je delal v 
biroju Oswald Matthias 
Ungers, nato je s 
Karlom Dudlerjem in 
Petom Wellbergnom 
leta 1986 ustanovil 
svoj biro. Od leta 
1992 ima lasten biro s 
podružnicami v Berlinu, 
Zürichu in Frankfurtu. 
Po različnih poučevanjih 
in gostujočih 
profesurah, med 
drugim v Benetkah, 
Mantovi, Dortmundu 
in Dunaju, je bil Max 
Dudler leta 2004 
imenovan za profesorja 
arhitekture na 
Akademiji za umetnost 
v Düsseldorfu.

Odkar človek gradi, se 
v arhitekturi odražajo 
njegove fizične in 
duhovne potrebe. 
Grajeno okolje vpliva 
na kakovost našega 
življenja. S tega 
vidika arhitektura 
ni nič drugega kot 
kakovost življenja. 
Na tem spoznanju 
temelji razmišljanje in 
delovanje biroja Max 
Dudler. 
 

Max dudLer
Berlin Frankfurt Zurich
Oranienplatz 4
10999 Berlin
Nemčija
info@maxdudler.de 
www.maxdudler.com

PREDSTAVITEV

Max dudLer
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> Pogled na center 
za obiskovalce utrdbe 
Sparrenburg 
s stolpom v ozadjuFo
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Dvojček v Bielefeldu:

in Center za obiskovalce                                         
 Sparrenburg

Info točka v parku  
Johannisberg 

> Park Johannisberg
Večerni pogled na zgradbo z zahodne strani s pogledom v notranjost informacijskega paviljona.
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Info točko Maxa Dudlerja za park Johannisberg v Bielefeldu so odprli 
21. marca 2015. Pet mesecev po dokončanju centra za obiskovalce 
srednjeveške trdnjave Sparrenburg, ki ga predstavljamo v nadaljevanju, 
so odprli še njegovega dvojčka. Obe zgradbi govorita isti jezik v smislu 
materiala, prostorskih dimenzij in fasade ter s tem ustvarjata skupno 
identiteto za park in utrdbo.

Info točka v parku 
Johannisberg

eutoburgerski gozd, ki se razprostira po 

gričih, deli mesto bielefeld na dva dela. 

To trgovsko mesto je bilo osnovano pred 

800 leti zraven prelaza med hribi, ki ga je 

nato dolgo časa varovala historična utrdba 

Sparrenburg. 200-metrski hrib Johannis-

berg, ki se nahaja nasproti prelaza, je bil 

t

o projekTu

naziv projekTa:
Info točka v parku in 
vrtovih Johannisberg

LokaCija: 
Bielefeld, Nemčija

naročnik: 
mesto Bielefeld, 
ki ga predstavlja 
Immobilienservicebetrieb 
(ISB)

najeMnik: 
mesto Bielefeld, Agencija 
za okolje mesta Bielefeld

arHiTekTura: 
Max Dudler

projekTni TiM: 
Simone Boldrin (glavni 
arhitekt/vodja projekta), 
Thomas Back, Julia 
Lapsin in sodelavec Kilian 
Teckemeier 

gradbeni nadzor: 
Architektenbüro Stüwe, 
Bielefeld za Büro Max 
Dudler

gradbeni inženiring: 
Prinz & Pott GmbH, 
Bielefeld

STrojne, eLekTro 
in vodovodne 
inšTaLaCije: 
Martell Ingenieurbüro, 
Bielefeld

načrTovanje: 

maj 2013 

do februar 2014

LeTo izvedbe: 

junij 2014 

do december 2014

uporabna površina: 

47,05 m2

bruTo TLoriSna 
površina:

87,55 m2

bruTo proSTornina: 

392.22 m3

nato v 19. stoletju urejen v park – destina-

cijo za izlete v prostem času. Projekt Maxa 

Dudlerja, ki sestoji iz centra za obiskoval-

ce srednjeveške trdnjave Sparrenburg in 

info točke za park Johannisberg, uporabi 

dve ločeni in sorodni zgradbi, da ustvari 

razmerje med kulturno in pokrajinsko ...  

1
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2

2
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2

3

1 > Dnevni pogled na stavbo in trg   2 > Notranjost 
paviljona s severnih vrat s parkom v ozadju   3 > Info 
paviljon

4 > Situacija info točke
5 > Tloris
6 > Vzhodni pogled
7 > Severni pogled
8 > Prerez

4

5

8

7

6
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... znamenitostjo. 

V smislu oblike, dimenzij in 

materiala je načrt za info 

točko v parku Johannisberg 

podoben intervenciji pri 

utrdbi Sparrenburg. Med-

tem ko center za obisko-

valce in del trdnjave Spar-

renburg skupaj tvorita novo 

povezavo oz. prehod, pa info točka deluje 

kot prostorski odmev okolice in subtilno 

sporoča funkcijo prehoda te zgradbe na 

severnem vhodu v park. Obiskovalci pritlič-

nega paviljona lahko tu najdejo informacije 

o ponudbi parka. Tu so sedišča in toaletni 

prostori.

Vtis enovitosti je poudarjen s tem, da sta 

obe zgradbi narejeni v komprimiranem betonu. Materialnost posa-

meznih vidnih slojev komprimiranega betona se kaže v takšni vrsti 

arhitekture, ki – prav s pomočjo pomanjkanja perfekcije – oblikuje 

privlačen dodatek parku. Tisto, kar naredi material tako izjemen, 

sta njegova tekstura in barva, ki tvorita fascinantno razmerje tako 

s historičnimi sloji na utrdbi Sparrenburg kot tudi z barvami okoli-

ške narave.

Previdna obnova parka Johannisberg, ki so jo izvedli krajinski arhi-

tekti L-A-E, je bila nagrajena s priznanjem za krajinsko arhitekturo 

Severnega Porenja – Vestfalije 2014. Hrib Johannisberg se s svojo 

centralno lokacijo ponuja kot idealno izhodišče za mnoge izlete v 

okolici. Park sam po sebi ponuja mnoge historične detajle, kot na 

primer fontano s potokom in brvjo, staro prodajalno vstopnic, jamo 

pod odrom, mnoga stopnišča, naravne kamne in podporne zidove. 

Hrib Johannisberg je prav tako pomemben spominski prostor za 

padle in ranjene v prvi svetovni vojni in prisilne delavce v tukajšnjih 

taboriščih v času nacizma.  ❙

tekstura in barva 
posameznih vidnih 
slojev komprimiranega 
betona tvorita 
fascinantno razmerje 
tako s historičnimi sloji 
na utrdbi Sparrenburg 
kot tudi z barvami 
okoliške narave.

korak naprej PROJEKTI

> Južni pogled na info paviljon s pomožnimi prostori v ozadju.
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ova pritlična zgradba je bila projektirana kot neodvisen modul na jugovzho-

dnem koncu območja trdnjave. Struktura nove zgradbe tvori skupaj s stražar-

nico nov prehod, na katerem se lahko podoživi historični vhod v trdnjavo. Isto-

časno pa je ta struktura omogočila nov prostorski okvir za območje trdnjave. 

Nova arhitekturna intervencija je kot kompas razjasnila zaporedje in usmeritve 

zunanjih območij trdnjave. Izboljšala je funkcionalne predpogoje za sedanjo 

rabo, ki je znamenitost in razgledna točka.                                                        ...

Center za obiskovalce   
 Sparrenburg   

n

Le malo izrazitih elementov utrdbe Sparrenburg je še 
ostalo. 37-metrski stolp, glavna zgradba, sekundarna 
zgradba in ostanki stražarnice definirajo sedanje območje 
utrdbe – to je bilo nekoč zunanje področje trdnjave. Zaradi 
razgleda na spodaj ležeče mesto je območje trdnjave zelo 
priljubljeno mesto.

> Ostanki 
srednjeveške 
stražarnice z 
novo stavbo v 
ozadju        

o projekTu

naziv projekTa:
Center za obiskovalce 
utrdbe Sparrenburg

LokaCija: 
Bielefeld, Nemčija

naročnik: 
mesto Bielefeld, 
ki ga predstavlja 
Immobilienservicebetrieb 
(ISB)

najeMnik: 
mesto Bielefeld, Bielefeld 
Marketing GmbH

arHiTekTura: 
Max Dudler

projekTni TiM:  
Simone Boldrin (glavni 
arhitekt/vodja projekta), 
Thomas Back, Julia 
Lapsin in sodelavca Kilian 
Teckemeier ter Thomas 
Back

gradbeni nadzor: 
Architektenbüro Stüwe, 
Bielefeld za Büro Max 
Dudler

gradbeni inženiring: 
Prinz & Pott GmbH, 
Bielefeld

STrojne, eLekTro 
in vodovodne 
inšTaLaCije: 
Martell Ingenieurbüro, 
Bielefeld

načrTovanje: 

maj 2013 

do november 2013

LeTo izvedbe: 

november 2013 

do september 2014

uporabna površina: 

78.55 m2

bruTo TLoriSna 
površina:

135.70 m2

bruTo proSTornina: 

728.71 m3
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... Max Dudler pravi: "Ta projekt ni rekonstrukcija določenega hi-

storičnega stanja, temveč sodobni sloj, ki je dodan spreminjajoči 

se zgodovini lokacije". Je neodvisen od različnih obdobij in stilov 

gradnje, saj ne favorizira nobenega: ne srednjeveškega gradu, ka-

snejše trdnjave, ne rekonstrukcije iz 19. stoletja ali ruševin iz druge 

svetovne vojne. Nasprotno, projekt "prevede obstoječ izraz zgradbe 

v današnjo govorico".

Motivi, ki se nahajajo na območju, kot so na primer poglobitve v 

zidovih trdnjave, se odslikujejo in reinterpretirajo na novi zgradbi. 

Konkreten čut tega pristopa pri projektu se izjemno opazno izraža 

v komprimiranem betonu, iz katerega so 

narejeni sloji strukture centra za obisko-

valce. Barve in teksture grajskih ruševin 

so – kot sloji sedimentnih kamnin – pu-

stile svojo sled na zidovih gradu. Tu sta 

apnenec zidovja in peščenjak portalov. 

Živahna struktura suhega betona in 

komprimiranih slojev izdaja mojstrstvo, 

izkazano pri gradnji.

Nova zgradba se nikjer ne dotika stra-

žarnice, temveč pušča prostor med 

starim in novim. S tem se odpre prostor za prehod dveh poti, na 

desno in na levo. Ena vodi na teraso glavne zgradbe, druga pa na 

“Ta projekt ni rekonstrukcija 
določenega historičnega stanja, temveč 
sodobni sloj, ki je dodan spreminjajoči 
se zgodovini lokacije.”

2 3

1

1 > Notranjost 
trgovine s pogledom 
na trdnjavo in 
panoramo mesta 
Bielefeld    2 > Pogled 
na novo oblikovano 
pot iz dvorišča    3 > 
Pogled na center za 
obiskovalce
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zadnji vhod, namenjen osebju. Ravna glav-

na pot vodi mimo glavnega vhoda centra za 

obiskovalce. Na novo ustvarjena skupina 

starih in novih zgradb tako oblikuje mesto 

prihoda, distribucije in informacij. Znotraj 

centra za obiskovalce se nahajajo: muzej-

ska trgovina, območje za vstopnice v sobi 

z istimi materiali kot fasada in kiosk, ki je 

obrnjen proti dvorišču na severovzhodu.  ❙

4 > Situacija Sparrenburg 
5 > Tloris centra za obiskovalce 
6 > Vzdolžni prerez
7 > Prerez
8 > Jugovzhodni prerez utrdbe 

4

5

6

7 8
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Stanovanjsko 
poslovni 
objekt Immler   
a prvi pogled ekscentrična struktura na-

črta objekta, ki se nahaja na področju na-

sprotij ob prometni cesti na jugu in na že-

ljo izvajalca vključuje tudi privaten sončen 

vrt na severovzhodu in severozahodu. Na 

ulični strani, z rahlo upognjenim izgledom, 

se ponaša fasada s premišljeno vgrajenimi 

okni. Vzhodna in zahodna fasada potekata 

z zelo ostrimi robovi proti severu in se tam 

pravokotno srečata. Kljub bližini sosednjih 

n objektov je privatna sfera za stanovanja zagotovljena. Štrleči te-

rasasti balkoni iz stanovanj tvorijo pravo nasprotje in so ekstrava-

ganten element.

Prav tako izstopajoči nadstreški iz armiranega betona zaznamu-

jejo vhode v pritličju. Na ulični strani se nahaja prestižna zoboz-

dravstvena ordinacija. Južno ležeča recepcija je osvetljena in opre-

mljena z velikimi okni, ki spominjajo na izložbo. Ta je udobno in 

praktično opremljena. Natanko proti severu obrnjene ordinacije 

zaključujejo celotno funkcionalnost.

Vhod z vzhode strani omogoča dostop do stanovanj. V prvem ... 
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Nov stanovanjsko-poslovni objekt leži v mestu Hard v bližini Bodenskega 
jezera v Avstriji. Zasebna stranka se je obrnila na arhitekte z željo zasnovati 
trinadstropni stanovanjski objekt s pritlično poslovno površino, ki bo služila 
njegovemu podjetju.   
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arSp 
architekten 
arSp architekten 
je mednarodni 
arhitekturni biro s 
sedežem v Dornbirnu, 
v avstrijski deželi 
Predárlski (Vorarlberg). 

V biroju stremijo k 
razvoju progresivne 
arhitekture in 
trajnostnemu 
urbanemu razvoju. Cilj 
vsake želene aplikacije 
in lokacije je vedno 
natančno oblikovanje. 

ARSP Architekten 
ustvarjajo stavbe 
za življenje, delo, 
učenje, industrijo, 
turizem in znanost. V 
svojem načrtovanju 
uporabljajo koncepte 
industrijskih 
proizvodnih procesov.

Razvijajo koncepte 
urbanističnega 
načrtovanja in razvojne 
strategije, ki puščajo 
trajni vtis.

Njihova arhitektura je 
polarizirana. V biroju 
pravijo, da vam bo 
všeč.

arSp zT gmbH 
Steinebach 3
6850 Dornbirn
Avstrija 
office@arsp.cc
www.arsp.cc 

PREDSTAVITEV



1

o projekTu

naziv projekTa:
Stanovanjsko-poslovni 
objekt Immler A-6971 
Hard 

LokaCija: 
Hard, dežela Predárlska, 
Avstrija

naročnik: 
Robert und Michaela 
Immler, Zobna ambulanta 
Immler

arHiTekTura: 
ARSP – Architekten Rüf 
Stasi Partner

arHiTekTi: 
Albert Rüf, Frank Stasi, 
Nicholas Thiele (projektni 
vodja), Matthias Duffner

načrTovanje in 
nadzor gradnje: 
ARSP ZT GmbH, arhitekti 
Rüf Stasi Partner

načrTovanje: 

2012–2013

LeTo izvedbe: 

november 2013
do september 2014

bivaLna površina: 

545 m2

veLikoST zeMLjišča:

947 m2

korak naprej PROJEKTI

... nadstropju se nahajata dve ločeni sta-

novanji, ki imata pogled na vse tri strani, 

z možnostjo preureditve v eno večjo sta-

novanjsko enoto. V drugem nadstropju se 

nahaja stanovanje lastnika. Po meri obliko-

vano stanovanje s podstrešnim značajem 

odlikujeta odprta razporeditev prostorov 

različnih namembnosti in izbira vidnih kon-

strukcijskih materialov – betona, opeke, 

estriha in lesa. Jeklena betonska jedra de-

lijo stanovanje na javni in privatni del. Prav 

tako iz armiranega betona izvedena pošev-

na šotorasta streha povezuje celoten sta-

novanjski prostor in impresivno upodablja 

statičen koncept betonskih površin.

1 > Notranjosti dajejo podobo vidni betoni, jekleni balkoni in stena iz izolacijskih opek.   2 > Večina sten in vsi stropi 
so iz vidnega betona. V pritličju so betoni štokani.   3 > Zobozdravstvena ordinacija v pritličju

Nosilne monolitne zunanje stene so izdela-

ne iz 42,5 cm debele, z izolacijo polnjene 

opeke in na zunanji strani obložene z 8 cm 

debelimi ometnimi ploščami iz konoplje. 

Groba granulacija ometa domnevno pred-

stavlja neobdelano zunanjo podobo, ki se 

zrcali tudi v notranjosti. Nosilne notranje 

stene so izdelane iz armiranega betona. 

V zobozdravstveni ordinaciji so bile stene 

naknadno oplemenitene s štokanjem be-

tonske površine. V ostalih nadstropjih so 

pustili stene, vključno s kompleksno geo-

metrično obliko strehe, neobdelane.  ❙
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2

4 > Prerez 
5 > 1. nadstropje
6 > Stranski pogled
7 > Stranski pogled
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KONSTRUKCIJA
Masivna gradnja 
• Armiranobetonska jedra iz vidnega betona                        

(v pritličju betoni štokani),
• armiranobetonska šotorasta streha iz vidnega betona,
• notranja stena iz z izolacijo polnjenih opek (znotraj vidno),
• konzolni jekleni balkoni.
uporaba
Pritličje: zobozdravstvena ordinacija;
1. nadstropje: 2 stanovanji (z možnostjo združitve); 
2. nadstropje: 1 podstrešno stanovanje.  ❙

3

4

5

6 7
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Parkirišče        
    Promenada      

Velenje je bilo zasnovano kot vrtno mesto in je imelo kot tako veliko prostih 
parternih površin. Te površine so se s povečevanjem števila vozil začele 
spreminjati v parkirišča. 

1
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č

o projekTu

naziv projekTa:
Dvoetažno parkirišče 
Promenada

LokaCija: 
Velenje

naročnik: 
Mestna občina Velenje

prograM: 
javni natečaj, prva nagrada

arHiTekTura: 
ENOTA

projekTna Skupina: 
Dean Lah, Milan Tomac, Tjaž 
Bauer, Andrej Oblak, Polona 
Ruparčič, Nuša Završnik 
Šilec, Alja Černe, Nebojša 
Vertovšek

gradbene konSTrukCije: 
Elea iC

eLekTro inSTaLaCije: 
Elsing

STrojne inSTaLaCije: 
Nom biro

LeTo načrTovanja:

2012

LeTo izvedbe: 

2014

vrednoST projekTa:

1.020.000 EUR

veLikoST:

4.222 m2

 

eprav je center velenja 

cona za pešce, je (pre)velik 

delež talne zunanje površi-

ne namenjen mirujočemu prometu, kar 

seveda bistveno zmanjšuje kvaliteto biva-

nja na prostem. Z načrtovanim povečanjem 

števila uporabnikov mestnega središča pa 

bodo potrebna parkirišča postala še večji 

problem. Za uspešno revitalizacijo je treba 

poiskati rešitve, ki bodo zagotovile dodatno 

število razpoložljivih parkirnih mest, a obe-

nem zmanjšale talno površino, ki jo parkiri-

šča danes zasedajo.

Parkirišče pred zdravstvenim domom je 

bilo, kot mnoga druga v mestnem središču, 

zaradi premajhne kapacitete predvideno za širitev na 

okoliške zelene površine. Namesto povečanja tlorisne 

površine so avtorji parkirišče raje delno vkopali in nad-

krili ter tako na enostaven način podvojili kapaciteto. 

Kot so pokazali bližnji projekti, zaradi obilice prostora 

v mestu uporabniki niso pripravljeni sprejeti večnivoj-

skega parkiranja. Novo parkirišče zato ni oblikovano 

kot klasična garažna hiša, temveč ima dvojni vhod, ki 

te pripelje do dveh parkirišč, naloženih eno nad drugo. 

Na ta način je izkoristek prostora izredno racionalen, saj 

ne izgubljamo površin, potrebnih za kroženje po objektu, 

objekt pa je tudi naravno prezračevan.

Na sprednjem delu objekta, ki meji na mestno prome-

nado, je v bloku zbran ves javni program, ki je bil zaradi 

bližine šolskega centra prej raztresen po okolici. V volu-

men z lokali so umeščene tudi javne sanitarije, streha 

pa je zaradi specifike prostora oblikovana kot oder za 

koncerte z vso pripadajočo infrastrukturo.

Sama oblika parkirišča se prilagaja okoliški kraji-

ni. Nekoliko razvejana tlorisna zasnova je tako    ...                           

1 > Uvoz in izvoz v oba nivoja parkirišča: 
levo na zgornjo ploščad, do katere vodijo 
stopnice in dvigalo do nivoja Promenade, 
desno v pokriti del.   2 > Zgornja ploščad. V 
obeh nivojih je 140 parkirnih mest.
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...   neposredna posledica umestitve 

objekta med obstoječa drevesa, ki so vsa 

ostala nedotaknjena. Sprednja fasada 

objekta je oblikovana zelo zadržano in na-

slavlja enostavne oblike ostalih objektov v 

neposredni bližini. Preostali obod parkiri-

šča prekriva nekoliko bolj sproščeno obliko-

van fasadni plašč iz ekspandirane pločevi-

ne. Ta se ujame z višino javnega programa 

na sprednji fasadi in je ravno dovolj visok, 

da prekrije avtomobile zgornjega nivoja. 

Posamezne fasadne plošče so parabolič-

no zavite izven ravnine, s čimer se ob za-

nimivi obliki pojavi velika statična trdnost 

in izgubi potreba po kakršnikoli dodatni 

podkonstrukciji. Skrbna razporeditev in 

ponavljanje teh lahkih fasadnih elemen-

tov poskrbi za stalno igro svetlobe in senc 

ter mehko pojavnost objekta med okoliški-

mi drevesi.

Parkirišče Promenada je zasnovano kot 

prototip povečanja parkirnih kapacitet na 

obodu mestnega središča. Izredno racio-

nalna zasnova, ki nudi dvojno kapaciteto 

parkiranja na istem mestu, po drugi strani 

nudi atraktivno pojavnost, ki se zlije z na-

ravnim okoljem mesta v parku.  ❙

87

korak naprej PROJEKTI
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7 > Privlačna notranjost javnih sanitarij.   8 > Fasadni elementi poskrbijo za stalno igro svetlobe in senc 
ter mehko pojavnost objekta med okoliškimi drevesi.  9 > Volumen z lokali in javnimi sanitarijami.

9

enoTa
enota je bila ustanovljena 
leta 1998 z namenom ustvariti 
sodobno in kritično arhitekturno 
prakso odprtega tipa, ki temelji 
na skupinskem pristopu k razvoju 
arhitekturnih rešitev. Skozi leta 
se je Enota nenehno razvijala 
in je od samih začetkov služila 
kot kreativna platforma več kot 
petdesetim arhitektom. Enoto 
vodita arhitekta Dean Lah in Milan 
Tomac.
nenehne spremembe in nove 
kompleksne situacije v svetu 
okoli nas nas vodijo k razmišljanju 
o vedno novih arhitekturnih 
in urbanističnih rešitvah. Da 
bi znali odgovoriti na vsa ta 
nova vprašanja, verjamemo, 
da je čas, da presežemo 
okvire konvencionalne prakse, 
ki jo v glavnem opredeljuje 
naše kulturno ozadje. Enota 
uporablja raziskovalen pristop 
k oblikovanju okolja, v katerem 
se preučevanje sodobnih 
družbenih povezav prepleta 
z uporabo novih tehnologij, z 
namenom doseči inovativne in 
učinkovite arhitekturne rešitve. 
Na Enotine rešitve močno vplivajo 
raziskovanje, reinpretacija ter 
razvoj socialnih, organizacijskih in 
oblikovnih algoritmov, ki izhajajo 
iz narave. Rezultat je vedno tesna 
povezanost stavb z okoljem, ki jih 
obdaja.

enoTa, d. o. o.
Mestni trg 9
1000 Ljubljana
enota@enota.si
www.enota.si

PREDSTAVITEV

0                       10                     20                                             40                                                                                              80m 

velenje city center  I  plan  I  1:1250

6
3 > Tloris pritličja
4 > Tloris nadstropja
5 > Situacija širšega 
območja
6 > Zanimiva oblika 
fasadnih plošč hkrati 
poskrbi za veliko 
statično trdnost 
in ne potrebuje 
podkonstrukcije.
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hišo vstopamo pod velikim betonskim nadstreškom, kjer se nahaja vhod, pri-

ročna lopa in parkirišče za avtomobile. Vhodni del je dvoetažen in na ta način 

povezuje pritličje, ki je namenjeno dnevnemu bivanju družine, s spalnim delom v 

nadstropju. Vsi prostori, z izjemo kopalnic in servisov, so odprti in prilagodljivi, saj 

se na ta način najlažje odzivajo na spreminjajoče potrebe družine v času. 

v
Premišljena 
klasičnost Hiše L

Ob ježi reke Save, na robu nekontekstualnega in z neprilagojenimi 
predpisi prenormirano določenega urbanizma naselja stoji hiša, 
katere glavna značilnost je dvojnost. 
Dvojnost v smislu kombiniranja nasprotij med toplim in hladnim, 
odprtim in zaprtim ter nenazadnje med težkim in lahkim.

3biro sestavljajo 
janez koželj, blaž 
rupar in Tina rupar 
kobe, ki se ukvarjajo 
predvsem z gradnjo 
hiš in mostov.

Prizadevajo si 
zagotoviti čim večjo 
individualnost stavb, 
vendar v obliki, ki 
prispeva k urejenosti 
naselja in krajine. 
Z vsako hišo na 
novo ovrednotijo 
njeno okolico, se 
z njo uskladijo ali 
jo obogatijo tako, 
da upoštevajo 
krajevne značilnosti. 
Arhitektura naj bo 
čim bolj enostavna, 
njena zasnova čim 
bolj dosledna in v 
organizaciji prostorov 
čim bolj pregledna 
ter razvidna po 
konstrukciji. Logika 
gradnje njihovih hiš 
se vidi v povezanosti 
in medsebojni 
pogojenosti notranjosti 
z zunanjostjo, 
razporeditve prostorov 
s konstrukcijo, prereza 
s postavitvijo na 
zemljišče, fasadnega 
ovoja z odprtinami, 
stavbnega telesa s 
parcelo.

3biro 
Kotnikova 12
1000 Ljubljana
info@3biro.si 
www.3biro.si

PREDSTAVITEV

3biro
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1 > Pravilna kombinacija lesa in betona ustvari ugodno časovno 
dinamiko ogrevanja in hlajenja prostorov, ki so odprti in prilagodljivi.
2 > Hiša se "odpira" proti vrtu v notranjosti parcele.
3 > Pogled na enega redkih prostorov, ki je povsem ločen in daje 
potrebno intimo.

Izjemna lokacija, s katere se 

odpirajo lepi pogledi na Julij-

ske Alpe in Bled, je narekovala 

zasnovo prostorov, ki so v obeh 

etažah popolnoma odprti proti 

mirnemu vrtu v notranjosti par-

cele in alpski krajini v okolici! 

Kot kontrast temu je hiša smiselno zaprta 

proti ulici, s čimer je zavarovana pred hru-

pom in pogledi iz sosednjih hiš. 

Želje naročnika, ozaveščenost projektantov 

in logika tradicionalne gradnje na tem ob-

močju, ki se izraža v obliki masivno grajene-

ga pritličja in lahkega lesenega skeleta ...        
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Premišljena 
kombinacija lesa 
in betona ustvari 
ugodno časovno 
dinamiko ogrevanja 
in hlajenja prostorov.
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4 > Streha pod sabo ustvarja prostore teras in napuščev za senčenje, steklene površine pa s pomočjo sonca v 
notranje prostore spuščajo svetlobo in toploto, ki se skladišči v masivnem bivalnem delu.   5 > Pogled, kot nam ga kaže 
zgradba s stranjo, obrnjeno na cesto.

6 > Prečni prerez 1
7 > Prečni prerez 2
8 > Pritličje
9 > Nadstropje
10 > Vzdolžni prerez 

...    nadstropja in strehe, poleg svo-

je konstrukcijske vloge opravlja še 

posebno vlogo pri energetski bilanci 

hiše. Pravilna kombinacija lesa in 

betona ustvari ugodno časovno dina-

miko ogrevanja in hlajenja prostorov. 

Iskrenost pri obravnavi materialov 

pa karakterno določa pester bivalni 

prostor.

o projekTu

naziv projekTa:
Hiša L

LokaCija: 
ravno zemljišče na robu 
strnjene zazidave  

Tip: 
enodružinska hiša 

naročnik: 
zasebni

eTažnoST: 
pritličje in nadstropje

konSTrukCija: 
zidana in lesena 
skeletna

faSada: 
kontaktna ometana in 
lesena prezračevana

arHiTekTura:
3biro

SoavTor inTerier: 
Sara Piber

SodeLavCi
gradbene 
konSTrukCije: 
Gorazd Mravlja / 
Sora inženiring, d. o. o. 

eLekTroinšTaLaCije: 
Miha Uršič / 
Esprit, d. o. o. 

STrojne inšTaLaCije: 
Boštjan Rant, s. p.

faza: 
izvedeno

LeTo projekTa: 

2013  

parCeLa: 

742 m2 

površina:

235 m2

6 7

Streha, ki asimetrično lebdi nad objektom, 

pod sabo ustvarja prostore teras in napu-

ščev za senčenje. Zato je les kot topel fasa-

dni element nameščen na nadkritih delih 

in delih, kjer se ga družina lahko dotakne. 

Beton in omet sta nasprotno uporabljena 

tam, kjer je hiša najbolj obremenjena z vre-

menskimi pojavi.

Skratka, premišljena klasičnost.  ❙
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Wishing you a happy and prosperous

Praznični pozdrav.

Season’s Greetings.
Meilleurs vœux.
Frohe Festtage.

Yeni iliniz mübarәk.
                     .

Joyeuses fêtes.
 

Весели празници.
Sretni blagdani.
Veselé svátky.

Gelukkig nieuwjaar.
Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος!

                                     .

.

.

Kellemes ünnepeket!

 Auguri di Buon Anno.
새해 복 많이 받으세요

Szczęśliwego Nowego Roku!
Boas Festas.

Sărbători fericite.
С Новым годом.

Срећни празници.
Všetko najlepšie do nového roku.

Yeni yıl tebriği.
Chúc mừng năm mới.

Salam Musim.

Selamat Hari Raya.

.


