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tanovanja zadovoljujejo našo osnovno potrebo, kljub temu pa primerna števil-
nim niso na voljo. Cenovno dostopen in trajen dom v mestih je prioriteta tako za 
prišleke kot tudi za tiste, ki v njih že živijo. Stanovanj je premalo, najmanj prav 
za najbolj ranljivi del družbe z najnižjimi dohodki; razlog je v naraščanju števila 
prebivalcev, urbanizaciji in centralizaciji ter v povečanju bivanjskega prostora na 
osebo. Pridružite se nam v odkrivanju rešitev, ki jih pri gradnji in celovitih pre-
novah dostopnih stanovanj ponuja francoski arhitekturni biro Lacaton & Vassal. 
Ker ti primeri predstavljajo izziv tudi našemu okolju, bomo v prihodnji številki 
predstavili celovito obnovo večstanovanjskih objektov domačega biroja Studio 
Krištof. Avtorji bodo predstavili, zakaj je lahko le celovita prenova trajnostna 
prenova. 
Dolgo sem z zavidanjem spremljal kolege v konkurenčni družbi, ki so se v izzivu 
prihodnosti gradbeništva odločili ustvariti prostor za izmenjavo in širjenje znanj 
s področja trajnostnega gradbeništva in mu dodali odmevno nagrajevanje za 
najboljše projekte. Pred dvanajstimi leti so za odločnejšo promocijo trajnostne 
gradnje ustanovili Fundacijo Holcim. Z lanskoletno združitvijo družb Lafarge in 
Holcim smo tudi sami postali del aktivnosti Fundacije, ki jih predstavljamo tudi 
v Sloveniji. Ena najodmevnejših je nedvomno izpeljava najpomembnejšega sve-
tovnega natečaja trajnostnega oblikovanja. Letos tako prvič tudi pri nas aktivno 
vabimo k sodelovanju vodilne projekte strokovnjakov in drzne ideje študentov, ki 
združujejo rešitve trajnostne gradnje z arhitekturno odličnostjo. Iščemo pame-
tne rešitve za mesta in grajeno okolje. Vabljeni k sodelovanju. Več o aktivnostih 
fundacije LafargeHolcim, kot se imenuje danes, pa v nadaljevanju. 
Želim vam sproščujoč preostanek poletja in lepo jesen.

s“
Razkošje bivanja”

mag. 
andrej SopoTnik
vodja marketinga 
Lafarge Slovenija
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apriLa je v LjubLjani poTekaL poSveT na TeMo doSTopnih STanovanj. Z osrednjim 
predavanjem se je predstavila profesorica Anne Lacaton, priznana arhitektka in partnerica v 
francoskem biroju Lacaton & Vassal.
Pomemben del aktivnosti biroja, ki ga je pred skoraj tridesetimi leti ustanovila z Jean-Philippom 
Vassalom, je usmerjen na redefinicijo pristopov k vzdržni in trajnostni prenovi socialnih stanovanj 
v Franciji. V praksi želijo, da bi bilo razkošje bivalnega prostora dostopno vsem in z mislijo na to 
se na edinstven način lotevajo prenov stavb – z dodajanjem nekaj metrov globokega prefabrici-
ranega plašča po celotnih stavbah ali samo njihovih delih. Z novimi površinami v obliki balkonov 
oziroma zimskih vrtov razširjajo bivalni prostor in hkrati energetsko sanirajo stavbe. Za razliko 
od običajne prakse pri nas, kjer energetska sanacija predstavlja zgolj novo izolacijo na fasadi, 
takšna energetska sanacija, ki sicer je dražja, bistveno dviga kakovost bivanja.
V nadaljevanju je Igor Bužinel iz obrata ABK družbe CPG predstavil možnosti montažnih beton-
skih izdelkov za gradnjo dostopnih stanovanj in slovenske izkušnje ter znanje na tem področju.
Včasih se niti ne zavedamo, da kljub nezavidljivemu stanju v slovenskem gradbeništvu premore-
jo lokalna podjetja veliko znanja in se hkrati ponašajo z bogatimi referencami s področja gradnje 
z betonskimi prefabrikati, tako domačimi kot tujimi.
Predavanjem je sledila zanimiva okrogla miza, na kateri so poleg predavateljev sodelovali še 
Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS, Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljubljana, in arhitekta Špela Videčnik ter Vasa J. Perović. Pogovor, ki je 
smiselno združil dobro tujo prakso z lokalnim znanjem in razmerami, je poleg obeh predavanj na 
voljo na youtube.com/lafargeslovenija. LafargeHolcim je ponosni podpornik posveta in gostujo-
čega seminarja Anne Lacaton na Fakulteti za arhitekturo v spomladanskem semestru.  ❙

Možnosti betona za trajnostno gradnjo stavb

Arhitektura dostopnih 
stanovanj
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v LafargehoLCiMu SMo razviLi 
rešiTev za prenoS TehnoLogije 
gradnje beTonSkih vozišč iz 
avToCeST na LokaLne CeSTe. Glavne 
prednosti betonskih vozišč so dolga 
življenjska doba, manj zastojev zaradi 
manjše potrebe po vzdrževanju, visoka 
trdnost, visoka varnost (zaradi oprijema 
in svetlosti, dobrega odvodnjavanja, ni 
kolesnic, povišane požarne varnosti), 
nižja poraba goriva zaradi manjšega 
trenja pnevmatik, material lahko brez 
težav ponovno uporabimo v betonu in 
dejstvo, da gre za lokalni izdelek.  ❙
   

betonska cestišča za 
lokalne ceste 
z beTonoM je boLjše

> Na novo dodan zimski balkon in vrt po prenovi starejše stanovanjske stavbe Tour Bois le Prêtre v 
Parizu; arhitektura: Druot, Lacaton & Vassal 

LafargehoLCiMovi beToni, CeMen-
Ti in agregaTi so del rešitev visoko 
zmogljivih materialov na sedmih od 
desetih stadionov, na katerih so poteka-
le tekme nogometnega prvenstva Euro 
2016. Med njimi po sodobni zasnovi 
najbolj izstopajo štirje: Marseille 
Vélodrome, Parc Olympique Lyonnais v 
Lyonu, Allianz Riviera v Nici in stadion 
Geoffroy Guichard v Saint-Étienneu.
Objekti so bili zgrajeni ali obnovljeni v 
skladu z najvišjimi standardi stadion-
ske infrastrukture Evropske nogometne 
zveze (UEFA) in med drugim zagota-
vljajo športnim navdušencem boljšo 
povezanost v dogajanje z WiFi in 4G 
pokritostjo.  ❙
   

STadioni nove generaCije 
na euru 2016
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LafargehoLCiM je ponoSen na Svoj priSpevek pri preSTižni inovaCiji, ki 
je LanSirana na LeTošnjeM arhiTekTurneM bienaLu v beneTkah. Preko 
LafargeHolcimove Fundacije za trajnostno gradnjo smo združili sile z arhitekturnim 
težkokategornikom Normanom Fosterjem in razvili ter postavili nov mejnik na področju 
infrastrukture – "droneport".
Tema letošnjega beneškega arhitekturnega bienala je "Poročanje s fronte". Gre pa za poskus 
spodbuditi arhitekte, da se spopadejo z nekaj najpomembnejšimi globalnimi problemi. 
Kako lahko rešitve LafargeHolcima zagotovijo realen odziv na ta družbeno motiviran poziv k 
dejanjem? Združili smo se z Normanom Fosterjem in univerzami ter raziskovalci na področju 
gradbenih materialov, da bi skupaj naredili prvi "droneport" na svetu.
Norman Foster je projekt začel z idejo, da se izgradi modularne "droneporte", ki bodo služili 
za bazo dronom, ki dostavljajo tovor in zdravstvene zaloge na hiter in cenovno učinkovit 
način. "Droneport" omogoča alternativo cestno-železniškim sistemom in je tako ustvarjen, 
da omogoči hitrejši razvoj skupnostim, ki zaradi pomanjkanja virov in/ali geografskih izzivov 
niso mogle napredovati v svojem razvoju. Ekipa iz Fundacije za trajnostno gradnjo pri 
LafargeHolcimu je stopila v stik s Fundacijo Norman Foster in predlagala uporabo Durabrica, 
naše rešitve s stisnjeno zemljino in cementno mešanico.
Vizija Normana Fosterja o mreži "droneportov" združuje dinamični futurizem tehnologije 
dronov s tehnološko nezahtevnimi zgradbami z uporabo lokalnih materialov in 800 let starimi 
gradbenimi tehnikami.
Beneški bienale je v resnici le prva faza tega revolucionarnega infrastrukturnega projekta in 
test za prenosljivost tega projektnega predloga. Po razstavi bodo zaboji z materiali in postopki 
poslani v odročne skupnosti Ruande, kjer namerava vlada izgraditi tri "droneporte" z uporabo 
Durabrica.  ❙

15. arhitekturni bienale v benetkah

LafargeHolcim 
v partnerstvu z Normanom Fosterjem 
predstavlja "droneport"



durabriC: gradbena rešiTev 

LafargehoLCiMa, ki je Cenovno 

ugodna, TrajnoSTna in zaneSLjiva
durabric je nizkoogljična rešitev s 
stisnjeno zemljino in cementom, ki 
je bila razvita za gradnjo dostopnih 
stanovanj. durabric doseže svoje 
lastnosti brez intenzivne uporabe 
lesa za kurjavo ali drugega goriva. 
Predstavlja trajnostno alternativo 
tradicionalni glineni opeki. durabric 
je bil ustvarjen za gradnjo dostopnih 
in okolju prijaznih stanovanj v 
mestih in na podeželju. trenutno se 
uporablja v osmih državah, in sicer 
v Malaviju, tanzaniji, Madagaskarju, 
kamerunu, ugandi, ruandi, nigeriji 
in indoneziji.  

❛
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Novice


DAN ARHITEKTOV 2015
pLečnikova nagrada nordijSkeMu CenTru 
pLaniCa

žirija za izbor pLečnikovih odLičij 2016 je za pLečnikovo 
nagrado SogLaSno izbraLa nordijSki CenTer pLaniCa. "Gre 
za edinstven kompleks, katerega vsebina in tehnološka zasnova je 
dosežek svetovnih razsežnosti," je v obrazložitvi nagrade zapisala 
žirija pod predsedstvom Borisa Bežana.
Nagrado si je razdelilo več arhitektov, ki so poskrbeli za različne 
vidike planiškega nordijskega centra, in sicer Matej Blenkuš, Miloš 
Florijančič in Klemen Kobal za arhitekturo športnih objektov, Aleš 
Vodopivec in Marko Smrekar za arhitekturo osrednjega objekta za 
smučarske teke in arhitekturo servisnih ter ogrevalnih objektov in Ana 
Kučan ter Luka Javornik za krajinsko arhitekturo zunanje ureditve.
Letos je na razpis za Plečnikovo nagrado prispelo 47 predlogov, kar 
po mnenju žirije izkazuje živahnost dogajanja v arhitekturni stroki v 
Sloveniji.
Plečnikovi medalji za aktualno realizacijo sta prejela projekta Obnova 

1 > Plečnikova nagrada: Nordijski center Planica    2 > 
Plečnikova medalja za aktualno realizacijo: Obnova Plečnikove 
hiše    3 > Plečnikova medalja za aktualno realizacijo: 
Stanovanjski objekt Prule    4 > Plečnikova medalja za prispevek 
s področja strokovne publicistike: Arhitektura 19. stoletja na 
Slovenskem    5 > Študentsko Plečnikovo priznanje: En sam 
velik, svetel, uporaben prostor

1
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Plečnikove hiše avtorjev Maruše Zorec, Maše Živec in 
Matjaža Bolčine ter projekt Stanovanjski objekt Prule 
avtorjev Matije Bevka, Vase J. Perovića, Tadeja Glažarja in 
Blaža Goričana.
Plečnikovo medaljo za prispevek s področja strokovne 
publicistike so podelili Igorju Sapaču in Franciju Lazariniju 
za knjižno delo Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem. 
Študentsko Plečnikovo priznanje pa so prejeli študenti Eva 
Eržen, Sara Hafner, Matic Jontez, Darja Josić, Tadej Kavčič, 
Tadej Urh in Helena Vozlič pod mentorstvom Mitje Zorca za 
delo En sam velik, svetel, uporaben prostor; Brezkoridorne 
šole Emila Navinška – razstava in pilotna raziskava na 
primeru štirinajstih šol v Ljubljani.  ❙

Vir: STA

4 5

Fotografija desno
> Na jugovzhod usmerjene dnevne sobe se odpirajo na 

pokrito teraso, ki se lahko v zimskem času popolnoma 
zapre. Ti zimski vrtovi, široko odprti v poletnih mesecih, 

ustvarjajo bioklimatski sistem z izogibanjem pregrevanja 
s pomočjo naravnega prezračevanja in ustvarjanjem 

vmesnega prostora v zimskem času. 
59 stanovanj, Vrtovi Neppert, Mulhouse v Franciji, 2014.

Arhitektura: Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal.
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DOstOpNa                                                             
  staNOvaNja

Tema dostopna stanovanja ni samo večna tema socialno pravične države, ki je 
značilna za tradicionalno evropsko družbeno kulturo zadnjih dveh, treh stoletij, 
ampak je tudi večna tema arhitekturnega poklica. 
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radicionalno je bila skozi zgodovino množična stano-

vanjska arhitektura znotraj poklica podcenjena, neiz-

postavljena. Bila je predmet zadovoljevanja predvsem 

utilitarnih potreb 99 % prebivalstva, brez razmišljanja o posledicah 

nekakovostnega bivanjskega standarda množičnega stanovanja, 

le redki arhitekti so zraven javnih objektov posvetili enako količino 

časa tudi kakovostnemu oblikovanju in raziskovanju množične sta-

novanjske gradnje, gradnje dostopnih stanovanj.

Ko govorimo o dostopnih stanovanjih danes, govorimo o stano-

vanjih, ki niso podrejena minimalnemu standardu, minimalnim 

kvadraturam, kar je bila značilnost množične stanovanjske gra-

dnje druge polovice dvajsetega stoletja. Danes govorimo o ...                       

t> Dodatek 
razširjenih zimskih 
vrtov in balkonov 
daje vsakemu 
stanovanju 
priložnost, da uživa 
več naravne svetlobe, 
večje možnosti 
uporabe in več 
razgledov. 
Projekt prenove 
530 stanovanj 'Cité 
du Grand Parc' v 
Bordeauxu, Francija. 
Arhitektura: Anne 
Lacaton & Jean 
Philippe Vassal, 
Frédéric Druot, 
Christophe Hutin.

Razkošje bivalnega 
prostora  
   Gradnja individualnega   
    in kolektivnega     
    prostora skupnosti
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... dostopnih stanovanjih, ki lahko dose-

gajo standard večjih kvadratur, so zgrajena 

na način, da omogočajo različne tipologije, 

tlorisne zasnove brez večjih gradbenih po-

segov. To pomeni, da se stanovanja prila-

gajajo različnim uporabnikom – prilagajajo 

se spremenjenim življenjskim potrebam, 

ki se spreminjajo hitreje kot prej. Izjemno 

pomembno je, da so stanovanja energet-

sko učinkovita, da porabijo minimalno ali 

nič energije, oziroma da energijo celo pro-

izvajajo. Pomembno je, da so stanovanja 

naravno zelo dobro osvetljena in naravno 

prezračevana. Naštete kvalitete bi morale 

veljati tudi pri prenovi starega stanovanj-

skega fonda, ki danes na žalost doživlja le 

t. i. energetsko prenovo z lepljenjem debe-

lih izolacijskih plošč. Energetska prenova 

z bolj inovativnim pristopom bi morala biti 

izhodišče za celovito prenovo obstoječega 

stanovanjskega fonda s posegi, ki bi zraven 

manjše porabe energije za ogrevanje in hla-

jenje stanovanjskih stavb zagotavljali tudi 

dvig prostorskega in bivanjskega standarda 

uporabnikov.

primer Lacaton & vassal
Arhitektura, dejavnost, ki determinira naše 

življenjsko okolje, izboljšuje svet okoli nas; 

redko pa za to potrebuje izumljanje ekscen-

tričnih oblik. Prav takšno definicijo arhitek-

turnega delovanja lahko zasledimo v delih 

arhitekturnega biroja Lacaton & Vassal iz 

Francije.

Arhitekturni biro Lacaton & Vassal je odli-

čen primer izjemno kakovostnega in odgo-

vornega pristopa v načrtovanju in izgradnji 

dostopnih stanovanj, tako za novogradnjo 

kot tudi prenovo obstoječega stanovanjske-

ga fonda.

Delo biroja temelji na predanosti arhitektur-

ni stroki, ki predstavlja veliko več kot zgolj 

zadovoljevanje naročnikovih želja. Delo 

biroja temelji na intenzivnem vključevanju 

uporabnikov stanovanj in premikanju mej v 

oblikovanju stanovanjskega prostora, gra-

dnji, ob zniževanju stroškov izvedbe.

Arhitekturni biro se nahaja v zadnjih dveh 

nadstropjih nekdanjega betonskega po-

slopja majhne tekstilne tovarne z velikimi 

steklenimi okenskimi odprtinami v bližini 

železniške postaje Gare de l'est v Parizu. 

Prostor je preurejen in opremljen na način, 

ki ga arhitekta uporabljata pri svojih projek-

tih, tudi stanovanjskih. V prostoru, ki v tra-

dicionalnem biroju lahko sprejme 50 ljudi, 

dela v povprečju 15–20 ljudi. Prostor je oči-

ščen vse nepotrebne navlake, v njem stoji-

jo risalne mize, veliko modelov, knjižne in 

arhivske police, knjižnica materialov, ki jih 

vgrajujejo v projekte, in celo posamezni deli 

vzorcev, uporabljeni z namenom testiranja 

njihove uporabnosti in delovanja v stano-

vanjski arhitekturi, kot je to primer izolativ-

nih težkih barvitih zaves pozimi in lahkih 

belih zaves za senčenje poleti ... Pisarna ni 

samo prostor za delo, ampak predstavlja 

prostor predstavitev, počitka, branja knjig 

in revij, športa (prisotnih je nekaj miz za 

namizni tenis), v odmaknjenem delu biroja 

se najde tudi ležišče, namenjeno nočnemu 

počitku v času zaključevanja projektov.

Prostornost delovnega mesta, fleksibilna možnost organizacije 

različnih dogodkov, neformalno oblikovanje in izbor pohištvenih 

elementov govorijo o sproščenem, svobodnem, odprtem, "nase-

litvenem prostoru" ("inhabiting space", kot ga poimenujeta Anne 

Lacaton in Jean Philippe Vassal).

Trg v Bordeauxu, Place Léon Aucoc v neposredni bližini glavne 

železniške postaje, je zagotovo paradigmatski primer njihove ar-

hitekturne drže, ki je pripeljala do radikalno drugačnih rešitev, ki 

presenečajo z nepredvidljivimi rešitvami, ki se na prvi pogled zdijo 

nemogoče. Trg, ki je bil zasnovan pred mnogimi leti z veliko pe-

ščeno površino za igranje balincev, kateremu je manjkala samo 

primerna tedenska oziroma dnevna vzdrževalna aktivnost, je ob-

čina nameravala drastično spremeniti, preoblikovati, saj je mislila, 

da je z njim nekaj narobe. Šokirani mestni oblasti sta arhitekta 

“Danes govorimo 
o dostopnih 
stanovanjih, ki 
niso podrejena 
minimalnim 
standardom in 
kvadraturam, 
ampak lahko 
dosegajo standard 
večjih kvadratur 
in so zgrajena 
na način, da 
omogočajo 
različne tipologije 
in tlorisne 
zasnove brez 
večjih gradbenih 
posegov.”

odkrivaMo DOSTOPNA STANOVANJA
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predlagala, da se trg ne preoblikuje, ampak 

da se ga z minimalnimi spremembami, ki 

bodo omogočale večjo pestrost družabnih 

iger za lokalne stanovalce, z minimalnimi 

sredstvi osveži in predvsem primerno vzdr-

žuje. Tudi in prav v stanovanjski arhitekturi, 

v katero sta arhitekta pripeljala popolnoma 

sveže, preproste "down to earth" rešitve, 

ki jih omogočajo standardni gradbeni ele-

menti, ki so se še včeraj zdeli neuporabni 

za stanovanjsko ali drugo arhitekturo in za 

nameček pocenjujejo izvedbo, omogočajo 

hitrejšo ter bolj natančno izvedbo gradnje.

Arhitekturni okvir, ozadje 
delovanja biroja
Arhitekturna dvojica Anne Lacaton in Jean 

Phillipe Vassal sta svoje izkušnje in znanje ob šolanju v Bordeauxu 

oplemenitila tudi s praktičnim delom v Afriki, kjer so ju pogoji izved-

be, učinkovitost vsakdanjih rešitev, življenjski vzorci prebivalcev in 

omejene finančne zmožnosti prisilili, da razmišljata na proaktiven 

način, to je način, ki izrablja vse osnovne elementarne danosti za 

ustvarjanje prostorskega okvira, ki vključuje uporabnika v ustvar-

janje njegovega bivališča in mu pušča kar največje možnosti za 

gradnjo lastne identitete prostora, ki ga uporabnik naseljuje. 

Vzor so jim specifični modernistični francoski arhitekti, kot je Jean 

Prouve, ki se je v svojih inovativnih arhitekturnih projektih ukvarjal 

z industrializacijo in prefabrikacijo stavb, večinoma v izvirni kovin-

ski konstrukcijski izvedbi, saj so njegovi projekti mobilnih, lahkih 

paviljonov tako za stanovanje kot druge dejavnosti bili poslani ši-

rom po svetu, predvsem po francoskih kolonijah v Afriki. Drugi vzor, 

ki ga na svojih predavanjih arhitekti Lacaton & Vassal ne pozabijo 

omeniti, so tako imenovane Case study houses, študijske stano-

vanjske hiše, zgrajene v Kaliforniji, večinoma v Los Angelesu, ... 

> Pred in po prenovi 
530 stanovanj 'Cité 
du Grand Parc' v 
Bordeauxu, 2016 
S tem projektom 
socialnih stanovanj, 
pogosto kritizirane 
grajene dediščine, se 
kaže primer ustrezne 
in gospodarne 
preobrazbe, ki privede 
do velikodušnih, 
prijetnih in 
učinkovitih stanovanj, 
ki obnovi tipologijo 
in bivanjske 
razmere, udobje 
in zadovoljstvo ter 
izboljša urbano 
podobo mest. 
Arhitektura: Anne 
Lacaton & Jean 
Philippe Vassal, 
Frédéric Druot, 
Christophe Hutin. 
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... v prvih povojnih 

letih. Hiše so bile 

preprosto zasnovane 

v skeletni prefabri-

cirani kovinski kon-

strukciji preprostih tlorisnih rešitev. V stano-

vanjski gradnji zasledujejo cilj povezanosti 

stanovalcev z naravo, zato so stanovanja 

čim bolj odprta proti zelenju v okolici stavb, 

hkrati pa vsem stanovanjem dajo veliko 

zunanjega prostora ob stanovanjih v obliki 

zimskih vrtov in balkonov, ki jih stanovalci 

sami zazelenijo. S tem se zelo približajo mo-

delu stanovanja z vrtom, kar je arhetipski 

ideal vsakega človeka.

Arhitektura zadovoljstva, stanovati 
v dostopnih stanovanjih
Ko obiščete realizirane stanovanjske pro-

jekte arhitektov Lacaton & Vassal, je zna-

čilno, da lahko obiščete posamezna sta-

novanja tudi brez predhodne najave ali 

dogovarjanja z uporabniki. Od kod izvira 

ta odprtost in gostoljubnost, nesebičnost 

pri razkazovanju in opisovanju kvalitet sta-

novanja in bivanja? Enak sprejem prebi-

valcev je viden tako pri novih kot starejših 

projektih. Zagotovo je odgovor na zgornje 

vprašanje veliko zadovoljstvo uporabnikov 

z novimi ali prenovljenimi stanovanji, ki so 

bistveno izboljšala bivanjske standarde. 

Zadovoljen uporabnik pa je zagotovo tudi 

bolj srečen in pripravljen na sodelovanje.

Arhitektura prostorskega razkošja, 
luksuza dostopnih stanovanj
Luksuzno razkošje, kot ga definirata arhi-

tekta, ni nekaj, kar je povezano z naborom 

dragih, redkih materialov ali drago gradnjo 

in ni pogojeno z visoko ceno stanovanja, 

nasprotno, luksuz arhitekta dosegata z 

veliko nižjimi stroški gradnje. Luksuz je ka-

kovost življenja v prostoru, svoboda gibanja 

v prostoru, možnost uporabe prostorov za 

različne dejavnosti uporabnika s čim manj 

omejitvami in seveda tudi velikost in višina 

prostora, ki vse to tudi omogoča. Luksuz 

je zanju nekaj, kar ni vezano na visoke ...                    

Luksuz ni vprašanje visoke cene 
vgrajenih materialov, ampak je vprašanje 
radodarnosti, prostorske velikodušnosti, 
veselja in svobode, ki jo zagotavlja prostor.

zanimiva je izkušnja 
ob obisku obsežnega 
gradbišča, kjer so kljub 
normalno delujočemu 
gradbišču stanovalci 
velike stanovanjske 
stavbe v zaključni fazi 
prenove bili zadovoljni 
s potekom del in 
življenjskimi razmerami 
na gradbišču, seveda 
pa še toliko bolj s 
prenovitvenimi učinki, 
saj so se nekaterim 
stanovanjem na 
račun zimskih vrtov 
povečale kvadrature 
za 100 %. Zaradi 
vpliva zimskih vrtov na 
ničto oziroma močno 
zmanjšano porabo 
energije za ogrevanje 
v zimskem času ob 
ugodnih pogojih 
pa bo zadovoljstvo 
najemnikov še večje.

1

2
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1–6 > Prej in pozneje: 
prenova stanovanj 
'Cité du Grand Parc', 
2016
Naselje je bilo 
zgrajeno v začetku 
šestdesetih in je imelo 
zaradi pomanjkanja 
kvalitet slab sloves. 
V celotnem naselju 
je preko 4.000 
stanovanj; zaenkrat 
so bile obnovljene 
tri stavbe s skupaj 
530 stanovanji. Če 
opredeljujemo visoke 
stavbe z luksuznimi 
stanovanji kot primere 
odgovorne gradnje 
za prihodnost, tri 
prenovljene stavbe 
ponujajo te kakovosti 
takoj, na velikodušen, 
ekonomski in 
trajnostni način. Po 
prenovi se stanovanja 
odpirajo na velike 
zimske vrtove in 
balkone ter ponujajo 
prijetne zunanje 
prostore, dovolj velike 
za popolno izrabo. 
Arhitektura: Lacaton & 
Vassal, Fréderic Druot, 
et Christophe Hutin 
architectes. 
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... stroške gradnje. 

Luksuz torej ni vpra-

šanje visoke cene 

vgrajenih materialov, 

ampak je vprašanje ra-

dodarnosti, prostorske 

velikodušnosti, veselja 

in svobode, ki jo zagotavlja prostor. Te prin-

cipe arhitekta zasledujeta vse od prvega 

projekta enodružinske hiše Latapie v Bur-

deauxu. Prostorski luksuz v stanovanjski 

gradnji, torej tudi v gradnji dostopnih sta-

novanj za vse, je vprašanje, s katerim bi se 

morali arhitekti ukvarjati množično, tudi v socialni gradnji, saj je za 

nas arhitekte najbolj plemeniti cilj prav v zagotavljanju najboljših 

pogojev bivanja, zagotavljanju prostorskega razkošja, luksuza za 

vsakogar. Vendar razkošja ne smemo razumeti samo skozi velikost 

stanovanja, ampak tudi kot enega od enakovrednih modelov bi-

vanja, ki je prepleten z javnim in kolektivnim bivanjem človeka v 

skupnosti.

arhitektura konstrukcije dostopnih stanovanj
Arhitekti Lacaton & Vassal pri zasnovi arhitekture dostopnih sta-

novanj v veliki meri izkoriščajo tradicijo in prednosti prefabrikaci-

je gradbenih elementov, med katere sodijo tudi elementi nosilnih 

konstrukcij. Prefabrikacija konstrukcijskih elementov pomeni veli-

ko prednost pred izdelavo konstrukcije na 

gradbišču. Konstrukcija, izdelana v tovarni 

v kontroliranem okolju, je izdelana kvali-

tetneje, hitreje, možnost napak in grdega 

videza je izključena, izdelava ni ovirana 

zaradi neugodnih vremenskih pogojev in 

izdelki se lahko hitro vgradijo na gradbišču. 

Dejavnik močnih zim, ko običajna gradbi-

šča mirujejo, je izključen, dela lahko po-

tekajo nemoteno. Izdelki prefabrikatov so 

večkrat uporabljeni kot vidni, brez časovno 

in finančno zahtevne dodatne obdelave, 

kot so na primer grobi in gladki ometi, ki-

tanja in barvanja, odpadejo tudi stroški 

kasnejšega vzdrževanja, na primer belje-

nje sten, stropov, v primeru, ko uporabimo 

vidne armiranobetonske stene, stebre, 

prednapete armiranobetonske plošče PVP 

in podobno. Za prefabricirano konstrukcijo 

Najbolj plemeniti cilj 
je prav v zagotavljanju 
najboljših pogojev bivanja, 
zagotavljanju prostorskega 
razkošja, luksuza za 
vsakogar.

> 53 stanovanj v večstanovanjski stavbi Saint-
Nazaire, 2011 
Tudi v tem primeru je bil cilj arhitektov izogniti 
se običajnim stanovanjem z ustvarjanjem 
modernih in prostornih stanovanj, kjer bi 
zagotovili dodatne vmesne površine za 
razširitev uporabnih površin, raznolike prostore 
in klimatsko ugodje ter razvijali stanovanja v 
smeri, sicer značilni za individualne hiše - z 
verando, skoraj osebnim dostopom in zunanjimi 
prostori, ki širijo notranje prostore. Arhitektura: 
Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal.
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arhitekti Lacaton & Vassal v Franciji uporabljajo armiranobetonske 

ali kovinske elemente, večkrat uporabijo kombinacijo betonskih in 

kovinskih konstrukcij, saj ima vsak material določene prednosti. 

Redkeje uporabijo lesene elemente, saj je les v Franciji še vedno 

drag gradbeni material. 

Industrija prefabriciranih betonskih elementov je v Franciji dobro 

razvita, z dolgoletno tradicijo, ugotavljamo pa, da je v zadnjih 50 

letih velik razvoj doživela tudi v Sloveniji in se po zadnji krizi ta pa-

noga ponovno postavlja na noge.

Tehnologija prefabriciranih konstrukcijskih elementov prinaša v 

arhitekturo dostopnih stanovanj več možnosti, ne samo ekonom-

ske učinke pocenitve gradnje. Pomembno je, da s prednapetimi 

konstrukcijskimi elementi prinaša gradnjo na večjih razponih kot 

klasična gradnja, omogoča večje prostore brez podpor in zaradi 

tega tudi večjo možnost preobrazbe in prilagajanja tlorisnih zasnov 

skozi daljše življenjsko obdobje stanovanjske stavbe. Desetmetrski 

konstrukcijski razponi v stanovanjski arhitekturi pri arhitektih Laca-

ton & Vassal niso nobena redkost, prej pravilo.

Arhitekti včasih uporabijo kar v celoti izdelane konstrukcijske siste-

me iz drugih dejavnosti, kot so na primer rastlinjaki iz kmetijskega 

sektorja. Rastlinjaki z izjemno racionalno konstrukcijo in opno slu-

žijo kot zimski vrtovi in kot zaščitna opna ogrevanih stanovanjskih 

prostorov, ki so lahko izvedeni iz enostavnejših materialov, saj ni 

treba, da so odporni na vodo, sneg, veter. Primarno zaščito sta-

novanja prevzame rastlinjak, zato se lahko za sekundarno opno 

uporabijo lesene plošče, vidna opeka manjših dimenzij, montažne 

sendvič stene preprostih sestav ali drug preprost sistem gradnje. 

Zanimivo je, da arhitekti pri zasnovah dvoetažnih stanovanj 

velikokrat izvedejo pritlično nadstropje z 

večjo višino od standardne. Gre za dolgo-

ročno razmišljanje o možnih dejavnostih v 

stanovanjih v prihodnosti, puščajo odprte 

možnosti za delo na domu, organizacijo vrt-

ca, šole ali različnih produkcijskih dejavno-

stih, ki se v pritličnih nadstropjih z lahkoto 

razvijejo.

arhitektura materialnosti 
dostopnih stanovanj
Materialnost arhitekture igra eno izmed 

najpomembnejših vlog v počutju človeka 

v prostoru, saj raznovrstni človeški čuti ... 

> 23 neprofitnih 
najemnih stanovanj 
Trignac, Saint-
Nazaire, 2010 
Cilj arhitektov 
je bil izdelati 
visoko kakovostna 
stanovanja z enakimi 
stroški, a s precej 
večjo kvadraturo od 
običajnih, standardnih 
stanovanj. 
Stanovanja so v 
glavnem dvoetažna 
in izkoriščajo vse 
kakovosti, ki jih 
ponuja raznolikost 
prostorov. 
Arhitektura: Anne 
Lacaton & Jean 
Philippe Vassal. 
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... zaznajo materialnost, še posebno, ko se materialov dotikamo, 

občutimo njihovo teksturo, temperaturo, gledamo njihovo barvo, 

obliko, bleščanje, materiali imajo vonj, ki ga zaznamo in materiali 

vplivajo na akustičnost prostora, ki jo zaznamo, ko smo v prostoru 

s skupino ljudi ali sami. 

Po besedah arhitektov Lacaton & Vassal pri projektiranju stano-

vanjskih blokov ne želijo izdelati dokončanega stanovanja, ampak 

prepuščajo uporabniku, da sam s svojim pohištvom in drugo opre-

mo določi materialnost bivanjskega okolja, ki ga prav individualni 

posegi spremenijo v domovanje posameznika. Zato je materialnost 

v stanovanjih Lacaton & Vassal omejena na osnovne arhitekturne 

elemente stavbe, interier pa prepuščajo uporabniku. Izbrani arhi-

tekturni elementi so bolj nevtralnega značaja, da ne bi determini-

rali prostora, ki bo dobil z naselitvijo tisti pravi, individualni značaj 

in bo v vsakem stanovanju drugačen, specifičen, z identiteto, ki jo 

bo ustvaril stanovalec. Prav ta hotenja arhitektov podrobno kažejo 

fotografije prenovljenih stanovanj v starejših stavbah, kjer je del 

opreme stanovalcev po prenovi in dodanem zimskem vrtu posta-

vljen v nove, zračnejše prostore s primerno nevtralno materializaci-

jo. Za vidne dele konstrukcije je uporabljena naravna barva mate-

rialov, siva barva v različnih odtenkih betona in kovine. Fasada je 

večinoma obložena z aluminijastimi valovitimi ploščami, stavbno 

pohištvo vhodnih vrat in oken ter elementov steklenih drsnih sten 

je v aluminijasti izvedbi, kar govori o funkcionalnosti in trajnosti 

izbranih elementov. Drsne stene zimskih vrtov, ki se lahkotno 

> Cité manifeste, Mulhouse, 2005
"Manjše in kompaktneje" se glasi tradicionalen recept za učinkovita 
množična stanovanja. Razvoj vrstne hiše Cité Manifeste želi trend obrniti - 
namesto minimalnih stanovanj maksimalna stanovanja za vse. S pomočjo 
poceni industrijskih proizvodov in brez dragih detajlov so bila z enakim 
proračunom zgrajena stanovanja s skoraj podvojeno kvadraturo. Ta visoko 
kakovostna stanovanja so namenjena stanovalcem s povprečnimi dohodki. 
Arhitektura: Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal.
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odpirajo tudi po petnajstih letih, so izve-

dene v polikarbonatnih valovitih ploščah. 

Tla v stanovanjih so izvedena v betonskem 

videzu zaglajenega cementnega zaključne-

ga estriha, ki ga uporabniki po želji lahko 

prekrijejo s talno oblogo po lastnem izboru. 

Zanimivo je, da je v veliki večini stanovanj 

betonski tlak ostal neprekrit s parketi, tapi-

soni ali gumami. Večina stanovalcev se je 

odločila, da tla delno prekrije s posamezni-

mi preprogami, ratani in podobnimi manjši-

mi talnimi površinami.

Morda se sliši nenavadno, da so vsa sta-

novanja opremljena z dvojnimi zavesami, 

vendar so se arhitekti zavestno odločili, 

da dajo stanovalcem dodatne elemente za 

čim bolj energetsko učinkovito delovanje 

stanovanj, zato je na zavese treba gledati 

kot na tehnične elemente stavbe, ki pa so 

tudi pazljivo oblikovani. Toplotne zavese iz 

volne v različnih barvah v notranjosti do-

datno povečajo izolativnost v hladnih zim-

skih nočeh, imajo pa tudi akustični učinek 

v prostoru. Arhitekti so jih razvili skupaj s 

proizvajalcem. Lahke bele zavese v zimskih 

vrtovih pa so tipske tehnične zavese za 

učinkovito senčenje in odboj infrardečih žarkov. Zavese se množič-

no uporabljajo v rastlinjakih.

arhitektura ugodnega bivanja dostopnih stanovanj
Arhitekti Lacaton & Vassal večkrat poudarjajo, da je za njihov pri-

stop k snovanju arhitekture značilno, da se lotijo nastajanja zgrad-

be iz notranjosti proti zunanjosti objekta. Vsekakor ima takšen 

pristop, ki je osredotočen na uporabnika in njegovo doživljanje 

bivalnega okolja, za rezultat izjemno ugodno počutje. 

Ugodje v stanovanjih je zagotovljeno z mnogimi odlo-

čitvami, ki prispevajo k odličnemu končnemu rezulta-

tu, ugodnemu počutju uporabnika oziroma stanoval-

ca. Vsekakor so visoko na vrednostni listi dimenzije 

stanovanja, tako v tlorisni površini kot tudi v dimenziji 

višine stanovanjskih prostorov. Izjemnega pomena so 

velike zastekljene površine, ki prinašajo razkošje na-

ravne svetlobe v globino tlorisa in neovirane poglede 

iz stanovanja v naravo. Dodatna kakovost zastekljenih 

površin je možnost odpiranja in s tem naravnega prezračevanja, ki 

postaja danes ponovno vse bolj pomembno in neodvisno od tehno-

logije. V osnovi so vsa stanovanja zasnovana na način, da se lahko 

prečno prezračujejo, torej da imajo stanovanja vsaj dve stranici na 

fasadi, ki sta na nasprotnih straneh. S takšno zasnovo lahko vedno 

izbiramo med senčnimi in osončenimi prostori v stanovanju ter ob 

odprtih oknih ali bolje rečeno odprtih drsnih steklenih stenah učin-

kovito prečno prezračujemo in ohlajamo notranjost stanovanja. 

Dvoetažna stanovanja imajo zraven prečnega prezračevanja ...         

> 96 stanovanj, Chalon-sur-Saone, Près-Saint-Jean, 2016
Stanovanja bi se morala prilagajati spreminjajočemu načinu življenja in 
pričakovanjem ljudi. Tudi v tem primeru so prostornejša od standardnih, 
a nič dražja. Zunanje površine ali dodatni privatni razširjeni prostori 
dajejo prebivalcem možnost povezanosti z naravo v bližini njihovih 
domov. Arhitektura: Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal.

Ugodje v stanovanjih 
je zagotovljeno z 
mnogimi odločitvami, 
ki prispevajo k 
odličnemu končnemu 
rezultatu, ugodnemu 
počutju uporabnika 
oziroma stanovalca. 
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... tudi možnost vertikalnega prezračevanja stanovanjskih prosto-

rov. Betonska konstrukcija, stebri, stene in stropi ter tla učinkovito 

pripomorejo pri akumulaciji toplote ob zimskih sončnih dneh ozi-

roma pri akumulaciji hladu v vročih dneh poleti. Zaradi inertnosti 

materiala lahko učinkovito uravnavamo ugodno temperaturo v 

stanovanju. Dodatni pomembni energetski učinki se ustvarjajo z 

zimskim vrtom ali steklenjakom, ki predstavlja dinamično razširi-

tveno površino stanovanja. Zimski vrt deluje kot izolativen element 

v času zime, saj je v neogrevanem, netesnem prostoru temperatu-

ra zraka vedno od 5 do 7 stopinj Celzija višja od zunanje zimske 

temperature zraka. Hkrati ob sončnih dneh omogoča pridobivanje 

toplote, ki jo shranjujemo v notranjosti stanovanja v betonskih ele-

mentih gradbene konstrukcije. Veliko stanovalcev se je pohvalilo, 

da so preteklo zimo imeli izjemno nizke oziroma v nekaterih me-

stih ob atlantski obali celo ničte stroške za ogrevanje stanovanja. 

V jesenskem in pomladnem času so zimski vrtovi celovito vključe-

ni v notranjo stanovanjsko površino ne glede na količino sončnih 

dnevov, saj je učinek segrevanja prostora v zimskem vrtu viden 

in občuten tudi ob oblačnem vremenu. Poleti se stene zimskega 

vrta odprejo, z zavesami senčimo površine. Dodatno senčenje 

po uspešni izgradnji socialnih 
najemnih stanovanj na 
območju opuščene tekstilne 
tovarne na obrobju mesta 
(Cite manifeste) se je mestni 
sklad odločil, da povabi 
arhitekturni biro Lacaton 
& Vassal k izgradnji novih 
stanovanj v neposredni bližini 
središča mesta, v gosto 
naseljenem predelu mesta. 
Četrt, v kateri so nameravali 
graditi nova stanovanja, 
je zaznamovalo družbeno 
nasilje in koncentracija 
slabih najemnih in lastniških 
stanovanj, namenjenih 
večinoma priseljencem. V 
delno nezazidanem stavbnem 
otoku trikotne oblike so 
arhitekti ob upoštevanju 
prostorskih regulacijskih 
elementov predlagali le 
spremembo števila stanovanj, 
ki je bilo v urbanističnem 
dokumentu. Mestni svet tej 
spremembi ni nasprotoval, 
saj je želel rešiti probleme 
četrti. Z izgradnjo najemnih 
socialnih stanovanj večjih 

kvadratur, z ureditvijo 
zunanjega – skupnostnega 
prostora in s transparentnimi 
fasadami velikih zimskih 
vrtov ter stopnišč so arhitekti 
dosegli tudi spremembo s 
strani varnosti. Posledično 
se je z izgradnjo in naselitvijo 
mešane socialne strukture 
domačinov in priseljencev 
zmanjšala stopnja kriminala, 
občutek varnosti v javnem 
prostoru se je povečal, 
saj so razsvetljene velike 
zastekljene površine stanovanj 
prinesle v neposredno 
okolico višjo stopnjo socialne 
kontrole stanovalcev. 
Čeprav je zgrajen samo del 
predvidenih stanovanj, lahko 
ugotavljamo, da se je kakovost 
življenja izboljšala ne samo 
stanovalcem dostopnih 
stanovanj z višjo bivanjsko 
kakovostjo, ampak tudi  
drugim, ki živijo v soseski. V 
tem primeru gre za učinke, ki 
seveda niso merljivi s porabo 
denarja na kvadratni meter.

najemniška socialna stanovanja 
Mulhouse
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predstavljajo obvezni balkoni, ki tečejo po 

celotnem obodu stanovanja in omogočajo 

enostavno vzdrževanje velikih steklenih ali 

polikarbonatnih sten na obodu. Izjemno ka-

kovost in udobje stanovalcem predstavljajo 

zunanje odprte površine, 

kamor lahko štejemo tudi 

zimske vrtove s svojimi 

drsnimi polikarbonatnimi 

stenami. Življenje na pro-

stornem odprtem prostoru, 

ki je podaljšek notranjosti 

stanovanja, je dodatna svoboda, razkošje 

bivalnega ugodja, tako značilnega za arhi-

tekturo dostopnih stanovanj arhitektov La-

caton & Vassal.

arhitekturna serija dostopnih 
stanovanj
Ko enkrat izkusijo sodelovanje z arhitekti 

Lacaton & Vassal, naročniki praviloma ve-

dno naročijo nove projekte za nove stano-

vanjske stavbe ali za rekonstrukcijo obsto-

ječega stanovanjskega fonda. Kot primer 

so stanovanja v mestih Mulhouse, St. Na-

zaire, Bordeaux, Chalon sur Saone in pre-

ureditev sodobne galerije v palači Tokyo v 

Parizu ter arhitekturna fakulteta v Nantesu.

Seveda pa je treba poudariti, da ponovitve ne predstavljajo tako 

imenovane "copy paste" metode, ampak je za arhitekte vsak pro-

jekt nov izziv za izboljšave, razvoj nove tipologije in spoštovanje 

lokalnega konteksta, tudi če gre za samo nekaj kilometrov odda-

ljeno lokacijo. Še posebno velja takšen pristop pri obnavljanju ob-

stoječega stanovanjskega fonda v velikih stanovanjskih soseskah. 

Arhitektura organizacije dostopnih stanovanj
Arhitekta zagovarjata participativen proces načrtovanja gradnje in 

prenove stanovanj. Le na tak način, trdita, je možnost za uspeh 

projekta tudi za investitorja največja. Arhitekta prevzameta popol-

no kontrolo nad potekom, vrstnim redom in dinamiko del. Orga-

nizacija takšnega načina dela je seveda za arhitekta mnogo bolj 

zahtevna, saj predstavlja ogromno dela na terenu, dela z uporabni-

ki prihodnjih novih stanovanj oziroma prenove obstoječih. Slednje 

je še toliko bolj zahteven organizacijski poseg, saj so uporabniki, 

ki že živijo v stanovanjih, na svoje domovanje močno navezani in 

si običajno ne želijo posegov. Arhitektom je z odlično organizacijo 

vodenja procesa, osebnimi predstavitvami in upoštevanjem neka-

terih želja uporabnikov uspelo pridobiti stanovalce na svojo stran. 

Šli so celo tako daleč, da so tistim, ki so se odločili, da se tudi 

ob korenitih gradbenih posegih v stanovanju ne bodo izselili, omo-

gočili dostojno funkcionalno bivanje. Za to možnost se ponavadi 

odloči večina prebivalcev. Večinoma so posegi na fasadnem pla-

šču, kjer se zamenja celoten fasadni plašč, če gre za montažno 

fasado, oziroma če gre za betonsko strukturno fasado, se izrezuje 

parapete, včasih poveča odprtine in dodaja zimske vrtove ob peri-

metru objekta. Včasih se obnovijo tudi električne inštalacije, za ...        

> 59 stanovanj, Vrtovi Neppert, Mulhouse 
v Franciji, 2014
Zasnova projekta zadovoljuje zahteve, 
povezane s spoštovanjem okolja, 
varčevanjem z energijo in je skladna s  
filozofijo trajnostnega razvoja, vključno 
z glavnim merilom, kakovostjo bivanja 
za prebivalce stavbe. Arhitektura: Anne 
Lacaton & Jean Philippe Vassal.

Življenje na prostornem 
odprtem prostoru, ki je 
podaljšek notranjosti 
stanovanja, je dodatna 
svoboda, razkošje 
bivalnega ugodja.
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> Tour Bois le Prêtre med prenovo

... kar pa je ob dobro uigrani ekipi potreben 

samo en dan. V času, ko poteka zamenjava 

dvigala, se v primeru, da je v stavbi samo 

eno dvigalo, organizira pomoč študentov, 

ki prinašajo hrano iz trgovine ali ob potrebi 

nesejo starejše najemnike po stopnicah. 

Edini primer, kjer so se stanovalci morali 

Cilj projektov Lacaton 
& vassal je ponuditi 
uporabniku večje 
kakovostno bivalno 
stanovanje za manj 
denarja oziroma 
manjšo najemnino.

Fo
to

: F
ré

dé
ric

 D
ru

ot
začasno izseliti, je bila preno-

va stanovanjskega stolpiča v 

St. Nazaireu, La Chesnaie, ker 

so morali odstraniti azbestne 

obloge inštalacij, ki so bile 

znotraj stanovanja.

Pri novih gradnjah običajno 

najemniki oziroma uporabniki niso znani. Tu so arhitekti zavzeli 

stališče, da je oprema čim manj definirana, da je možnost fleksibil-

nosti organizacije stanovanja čim večja in da se celo nekatere pre-

delne stene ne izvedejo. Arhitekti so na voljo uporabnikom dve leti 

od vselitve v stanovanje, da jim svetujejo in narišejo ter po potrebi z 

lastnikom tudi postavijo ali prestavijo kakšno predelno steno.

arhitektura ekonomije dostopnih stanovanj
Ekonomija predstavlja ekvivalenten člen v nastajanju vsakega no-

vega arhitekturnega projekta. Arhitekta se ne podrejata vnaprej 

izbranim elementom, materialom, ampak pustita možnosti izved-

be odprte. Odprtost, možnost prilagajanja projektov gre do same 

izvedbene faze, saj je možna zamenjava enako kakovostnih ele-

mentov in materialov glede na ponudbeno ceno izvajalcev. Seve-

da se večina odločitev glede izvedbenih materialov sprejme v fazi 

načrtovanja, kjer se s preverjanjem izvajalcev določi tudi finančno 

ugoden material za izvedbo projekta. Tako se je na primer pri sta-

novanjski gradnji v mestu St. Nazaire v Bretaniji v veliki meri za 

določene elemente uporabljala tudi kovinska konstrukcija, saj je 

šestnajstnadstropni 
blok s 96 stanovanji 
je bil ob pariškem 
avtocestnem obroču 
zgrajen v zgodnjih 
šestdesetih. Odločitev 
za prenovo je 
nadomestila prvotno 
predvideno rušenje 
stavbe. Projekt je 
velikodušno povečal 
stanovanja. Nova 
površina, zgrajena 
kot samonosna 
konstrukcija, je dodana 
na robovih obstoječe 
stavbe na vsakem 
nadstropju. S tem so 
razširjene dnevne sobe, 
ustvarjene terase, ki 
se lahko zapirajo, in 

prenova nebotičnika Tour 
bois le prêtre, pariz 17, 2011

balkoni. Obstoječe 
fasade z majhnimi okni 
se bile nadomeščene z 
velikimi panoramskimi 
okni, skozi katere 
lahko prebivalci 
uživajo v izjemnem 
pogledu na Pariz. 
Projekt je vključeval 
precej dolgotrajen 
dialog s prebivalci 
v obliki skupinskih 
delavnic o prenovi 
stavbe in individualne 
pogovore z vsako 
družino o posebnostih 
preoblikovanja 
njihovega stanovanja. 
Arhitektura: Frédéric 
Druot, Anne Lacaton & 
Jean Philippe Vassal. 
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Tadej gLažar

izr. prof. mag. Tadej glažar je diplomiral 
arhitekturo na Univerzi v Ljubljani leta 1990. 
Magistrski študij je zaključil na Berlage Institute 
Amsterdam na Nizozemskem leta 1992. 
Arhitekturno prakso je opravljal v studiju Willem 
Jan Neutelings v Rotterdamu leta 1993. 
je izredni profesor in prodekan na fakulteti za 
arhitekturo ter predavatelj in gostujoči kritik na 
arhitekturnih šolah po Evropi.
njegovi arhitekturni projekti so bili nagrajeni s 
Plečnikovo nagrado 2003, Plečnikovim priznanjem 
2016 in mednarodno nagrado Piranesi 2002 ter 
z nagradami za natečajne projekte v Sloveniji in v 
mednarodnem prostoru.
je urednik revije Oris (Zagreb) in zunanji urednik 
časopisa Werk, Bauen + Wohnen (Zürich). 
je tudi član znanstvenega sveta za turizem pri 
HAZU, Zagreb, in član strokovnega sveta združenja 
"Anatomija otoka – center za raziskovanje in 
razvoj", Vis, Hrvaška.

v bližini ladjedelniška industrija, ki je lahko 

ponudila nižje cene za izdelavo gradbenih 

elementov.

Izjema v arhitekturni produkciji 
stanovanjske gradnje dostopnih 
stanovanj danes
Zanimivo je, da je arhitekturni pristop prak-

ticiranja arhitekture dostopnih stanovanj 

visoke kakovosti biroja Lacaton & Vassal 

ostal omejen na nekaj arhitekturnih praks 

v Franciji in Evropi. Verjetno je pripisati ta-

kšno stanje tudi dejstvu, da sta arhitekta 

v svoji skorajda dvajsetletni praksi naletela 

le na javne naročnike, kot so javni stano-

vanjski mestni ali državni skladi, ki so pri-

pravljeni razumeti njuno profesionalno in 

etično držo. Držo, ki stoji za tem, da je cilj 

njunih projektov ponuditi uporabniku večje 

kakovostno bivalno stanovanje za manj de-

narja oziroma manjšo najemnino. Arhitekta 

ne pristajata na to, da bi naročniki gradili 

večje število manjših stanovanj, ki zadovo-

ljujejo le minimalne standarde, ker je pač 

njuna izvedba stanovanjskih projektov ce-

nejša. Še manj dovolita, da bi investitorji 

prodajali stanovanja po tržni ceni, kar bi 

zaradi razlike v nižji ceni gradbenih stro-

škov prinašalo velike dobičke prodajalcem. 

Zato si lahko predstavljamo, da zasebnih 

investitorjev, ki bi bili pripravljeni sprejeti 

njune pogoje za gradnjo dostopnih stano-

vanj na trgu, praktično ni, saj bi bili zara-

di nižje cene stanovanj nižji tudi dobički. 

Pojavlja se seveda velik interes za gradnjo 

individualnih hiš, ki pa arhitektov trenutno 

ne zanimajo, saj lahko veliko več doprine-

seta v večstanovanjski gradnji. Je pa zato 

vse večje zanimanje stanovanjskih skladov 

francoskih mest in države na dveh nivojih: 

na novogradnji in pri prenovi obstoječega 

stanovanjskega fonda.

Transparentnost pri porabi denarja in 

kontrola porabe denarja za izgradnjo 

59 STanovanj, vrTovi nepperT, MuLhouSe
Lokacija: Mulhouse, Francija
Leto: 2014 (2009)
Tip projekta: stanovanjski
Naročnik: SOMCO
Arhitektura: Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal  
Program: 59 stanovanj
Površina: stanovanjska 8.820 m2 (vključno z 2.410 m2 
zimskih vrtov) in 93 m2 trgovin
Vrednost del: 5,75 mio EUR

prenova 530 STanovanj 'CiTé du grand 
parC'
Lokacija: Bordeaux, Francija
Leto: 2016 (2011)
Tip projekta: stanovanjski
Naročnik: Aquitanis O.P.H. de la communauté Urbaine 
de Bordeaux (CUB)
Arhitektura: Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal, 
Frédéric Druot, Christophe Hutin
Program: 530 prenovljenih stanovanj in 8 novih
Površina: obstoječa 44.210 m2 + 23.500 m2 razširitev
Vrednost del: 27,2 mio EUR (obnova), 1,2 mio EUR 
(nova stanovanja)

53 SkupinSkih STanovanj SainT-nazaire
Lokacija: Saint-Nazaire, Francija
Leto: 2011
Naročnik: SILENE, Opac de St Nazaire
Arhitektura: Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal, 
Emmanuelle Delage (vodja projekta) z Nicolas Guérin, 
Nayean Kwak, sodelavci Mabire & Reich
Program: 53 novih stanovanj, 26 podzemnih parkirišč, 
27 parkirišč v pritličju 
Površina: 6.013 m2 vključno z zimskimi vrtovi 
Vrednost del: 5 mio EUR

23 neprofiTnih najeMnih STanovanj 
TrignaC, SainT-nazaire, 2010
Lokacija: Trignac, Saint Nazaire, Francija
Leto: 2010
Tip projekta: stanovanjski
Naročnik: Silène Saint-Nazaire
Arhitektura: Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal
Program: 23 najemnih neprofitnih stanovanj
Površina: 2.852 m2

Vrednost del: 2,3 mio EUR 

CiTé ManifeSTe, MuLhouSe
Lokacija: Ilôt Schoettle, Mulhouse, Francija
Leto: 2005
Naročnik: SOMCO, Mulhouse
Program: 61 apartmajev, zgrajenih s strani petih 
arhitekturnih birojev: Jean Nouvel, Poitevin & Raynaud, 
Lewis+Block, Lacaton & Vassal, Shigeru Ban & De 
Gastines
Projekt Lacaton & Vassal: 14 stanovanj
Arhitektura: Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal z 
David Pradel, David Duchein, sodelavci
Vrednost del: 1,05 mio EUR

96 STanovanj, ChaLon-Sur-Saone, 
prÈS-SainT-jean, 2016
Lokacija: Chalon sur Saône
Leto: 2016 (2010)
Tip projekta: stanovanjski
Naročnik: OPAC Saône et loire
Arhitektura: Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal 
z Emmanuelle Delage, Maud Chevet, Gaëtan 
Redelsperger
Program: 96 novih stanovanj
Površina: 14.725 m2 (od tega 2.617 m2 zimskih 
vrtov)
Vrednost del: 11,361 mio EUR 

prenova neboTičnika Tour boiS Le 
prÊTre
Lokacija: Boulevard Bois-le-Prêtre, Paris 17, 
Francija
Leto: 2011
Tip projekta: stanovanjski
Naročnik: Paris Habitat
Arhitektura: Frédéric Druot, Anne Lacaton & Jean 
Philippe Vassal z Adis Tatarević (vodja projekta), 
Miho Nagashima, Florian De Pous, Yuko Ohashi 
Površina: 12.460 m2 (od tega 8.900 m2 obstoječa)
Vrednost del: 11,25 mio eur

Lacaton & vassal architectes
206, rue la fayette 
f-75010 pariz, francija

mail@lacatonvassal.com
www.lacatonvassal.com

stanovanjskih objektov je del njune odgo-

vornosti, s katero zagotavljata, da bo cena 

izvedbe omogočala tisto, kar sta v projektu 

tudi predvidela.  ❙

Avtor: izr. prof. mag. Tadej Glažar

O PROJEKTIH
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pri svojem delu raziskujete tudi dostopnost 

stanovanj. kakšne spremembe zaznavate 

na področju povpraševanja, državne politike 

in deleža prihodkov, ki jih namenjamo za 

stanovanja?

andreja Cirman: Na področju dostopnosti 
stanovanj je po letu 2007 v Sloveniji žal naj-
več naredila finančna in gospodarska kriza. 
Dostopnost stanovanj namreč najpogosteje 
merimo kot razmerje med cenami stanovanj 
in neto plačami. Kriza je povzročila, da so 
se cene stanovanj znižale in tako statistič-
no izboljšale kazalnik dostopnosti. V resnici 
pa ne, ker so zaposlitve, ki generirajo plače, 
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postale bolj negotove in za mnoge je po-
stalo bodisi nemogoče ali pretvegano raz-
mišljati o nakupu stanovanj, čeprav so cene 
padle. So pa poslabšan gospodarski položaj 
zagotovo izdatno čutili stanovanjski skladi, 
ki so se soočali s povečanim povpraševa-
njem po neprofitnih stanovanjih in obenem 
s povečanimi potrebami po subvencijah na-
jemnin. V Sloveniji sami stanovanjski poli-
tiki namenjamo izredno malo sredstev, za 
subvencije je recimo leta 2014 šlo približno 
32 milijonov EUR oziroma slabih 0,1 % BDP, 
dostopen neprofitni najemni fond pa nam 
na ravni države že več let upada.

❛
andreja CirMan 
izr. prof. dr. 

Dr. Andreja Cirman je 
izredna profesorica na 
Katedri za denar in finance 
Ekonomske fakultete 
Univerze v Ljubljani. 
Njeno raziskovalno delo 
je osredotočeno na teme 
s področja stanovanjske 
politike, nepremičnin in 
davkov, objavila je mnogo 
člankov v uglednih revijah 
in poglavij v monografijah 
ter na navedenih področjih 
opravila številne strokovne 
študije. Na Ekonomski 
fakulteti, Fakulteti za 
arhitekturo in Fakulteti za 
gradbeništvo in geodezijo 
poučuje predmete s 
področja davkov, upravljalne 
ekonomike, stanovanjske 
ekonomike in ekonomike 
trga nepremičnin. Pri 
European Network of 
Housing Research je 
koordinatorica raziskovalne 
skupine za stanovanjsko 
financiranje. Od leta 2011 je 
tudi programska direktorica 
FELU MBA.

Naša tokratna sogovornica 
Andreja Cirman velja za 
eno največjih strokovnjakinj 
na področju nepremičnin 
in nepremičninske politike 
v Sloveniji. Z nami je 
spregovorila o aktualnem 
stanju na področju 
dostopnosti stanovanj, 
izzivih in možnostih za 
izboljšave, neživljenjskih 
predpisih ter o nujni skrbi 
za prostorski in bivanjski 
standard pri novogradnjah 
ter energetskih prenovah. 
inTervju

Andreja Cirman 

Razmislek o  
dostopnih 
stanovanjih

odkrivaMo INTERVJU
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"Zaposlitve, ki 
generirajo plače, 
so postale bolj 
negotove in za 
mnoge je postalo 
bodisi nemogoče 
ali pretvegano 
razmišljati o nakupu 
stanovanj, čeprav so 
cene padle."

kako se kaže cilj države zagotoviti večjo 

dostopnost stanovanj? Ta je predvsem 

za najbolj ranljive zelo omejena, na drugi 

strani pa je veliko število stanovanj praznih.

A. C.: Pot, ki je zapisana v Resoluciji o Na-
cionalnem stanovanjskem programu, je 
smiselno zastavljena in ob njeni realizaciji 
bi lahko aktivirali stanovanjski fond in po-
večali dostopnost. Ključ se skriva v ustrezni 
ureditvi najemnega sektorja. To ne pomeni, 
da bi imeli samo neprofitni najemni sek-
tor, kajti ta je danes zelo netrajnostno ure-
jen – država umetno drži točko za izračun 
najemnin nespremenjeno že od leta 2003, 
zato najemnine ne pokrivajo stroškov upra-
vljavcev teh stanovanj oziroma gre preniz-
ka najemnina v breme velikosti in kakovosti 
obstoječega stanovanjskega fonda. Na drugi 
strani imamo malo tržnega najema in precej 
praznih stanovanj, ki jih lastniki niti ne od-
dajajo. Davek, ki bi bolj obdavčil nepremič-
nine, bi sicer nekoliko spodbudil aktivacijo 
praznega fonda, vendar osebno menim, da 
dokler ne bomo dosegli večje varnosti na-
jemnega razmerja tudi za lastnika, bodo ti 
raje imeli prazna stanovanja, kot bi tvegali 
večletne sodne spore za izpraznitev stano-
vanja in solidarno jamčili za stroške, ki bi 
jim jih najemniki lahko pustili. Dokler bo 
varstvo pravic – tako najemnikov kot lastni-
kov – zaradi neučinkovitosti in dolgotraj-
nosti reševanja sporov takšno, kot je, se bo 
najemni sektor težko razmahnil in zaživel.

kakšen je po vašem mnenju najprimernejši 

model za financiranje dostopnih stanovanj?

A. C.: Z učinkovito zemljiško politiko, grad-
beno in prostorsko zakonodajo in konku-
renčnim gradbenim sektorjem bomo lahko 
gradili cenejša stanovanja, ki bodo dosto-
pnejša za nakup in se bodo lahko ceneje od-
dajala. Za najemna stanovanja je nujno, da 
se najemnina v javnem najemnem sektorju 

dvigne na stroškovno raven, ki bo preprečila, da bi ob-
stoječi fond izstradali. Nikakor tudi ne razumem, zakaj 
država vztraja pri neoptimalno nizki zadolženosti sta-
novanjskih skladov, saj bi se ti celo pri sedanji najemnini 
lahko več zadolžili in povečali razpoložljiv fond, bodisi z 
nakupi ali gradnjo. Pomembno pa je, da se stanovanjski 
problem gospodinjstev, ki jim je lastništvo nedostopno, 
ne rešuje le v javnem najemnem sektorju, temveč tudi v 
zasebnem. Kadar stanovanjski dodatek sledi najemniku 
in ne stanovanju, lahko tudi tržna stanovanja za naje-
mnika z nižjimi dohodki postanejo dostopna. 

kaj so največji izzivi državnega in mestnih stanovanjskih skladov 

pri gradnji in obnavljanju takšnih stanovanj?

A. C.: Izzivi so politični in finančni. V mnogih občinah stanovanjska 
problematika ni visoko na prednostnem seznamu in brez podpore 
občine občinski stanovanjski skladi ne morejo dodatno investira-
ti, ker, kot že omenjeno, obstoječa najemnina ne pokriva stroškov 
obstoječih stanovanj. Po drugi strani pa imajo slovenski stanovanj-
ski skladi nerazumno nizko mejo možne zadolžitve, posluha za že 
pripravljene zakonske spremembe pa ni. Mestna občina Ljubljana 
na primer močno podpira občinski stanovanjski sklad, a je ta že 
dosegel svoje kapacitete zadolžitve, kar ga ovira, da bi v časih, ko je 
potreb veliko, lahko reagiral s povečanjem fonda. 

inovativne novogradnje z dostopnimi stanovanji in energetske 

prenove večstanovanjskih stavb izrazito dvigajo prostorski in 

bivanjski standard uporabnikov. So lahko ti projekti izziv tudi za 

naš prostor, kot alternativa predpisovanju maksimalnih kvadratur 

pri novogradnjah ali lepljenju debele izolacije v primeru sanacij? 

A. C.: Ne samo izziv, takšni projekti, vsaj kar se energetske prenove 
tiče, so tudi obveza Slovenije. Sama sem proti predpisovanju mar-
sičesa – maksimalnih kvadratur v novogradnjah, tega, da neprofitni 
najemniki ne smejo v manjše stanovanje, kot je predpisano, čeprav 
bi šli tja prostovoljno, kakor tudi debeline izolacije. Tehnologija se 
hitro spreminja, zanima nas, koliko energije se prihrani, ne, koliko 
stiropora se nalepi. To pa ne pomeni, da sem zagovornik popolne 
liberalizacije. Imamo arhitekte, urbaniste in inženirje, ki so šolani 
zato, da s svojim znanjem in izkušnjami skrbijo za prostorski in 
bivanjski standard. Ne da zgolj kljukajo, ali je vse po predpisih, 
čeprav sami za ceno lastne glave ne bi šli živet v sicer pravno brez-
hiben projekt. Skratka, stroka v razvojnem procesu nepremičnin 
potrebuje več pristojnosti in mora seveda posledično nositi    ... 
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... večji del odgovornosti. Ampak to velja 
danes žal za večji del naše družbe, ker smo 
se strahovito prenormirali, zato da ni nih-
če osebno odgovoren - odgovorni so neži-
vljenjski predpisi, ki pa jih je tako in tako 
sprejel nek kolektiven organ ali celo cela 
množica njih.

potencial za večje kakovostno bivalno 

stanovanje uporabnikov za enak denar 

oziroma najemnino je velik. kako 

spodbuditi odločevalce za tovrstno gradnjo 

in celovite obnove?

A. C.: Izobraziti moramo potrošnike, da 
bodo vedeli, kakšno stanovanje zagotavlja 
visoko kakovost bivanja in na drugi strani 
spodbuditi ponudbo, da bo potrošnikom na 
razpolago dovolj izbire kakovostnih stano-
vanj, da se bodo lahko izognili nekakovo-
stnim. Če potrebuješ stanovanje, na trgu so 
pa zgolj tehnološko zastarela, bo namreč o 
kakovosti bivanja podučen potrošnik samo 
še bolj frustriran. Pri tem me pa najbolj 
skrbi, da bi odločevalci v svoji vnemi začeli 
preveč natančno predpisovati, kako doseči 
kakovost bivanja in ne zgolj opredeliti, kaj 
je kakovostno bivanje, ki ga želimo doseči. 
Ker potem se nam zgodi, da preden pred-
pis sprejmemo, tehnologija napreduje, in že 
kmalu po uveljavitvi dobronamerne uredi-
tve je predpis lahko že zastarel. 

Stanovanja so postala finančni izdelki. 

kako obuditi razmišljanje o kakovostnem 

bivanju, razkošju prostora, dostopnosti in 

spodbuditi zavedanje, da bi morala vsaka 

naložba v obnovo ali novogradnjo pomeniti 

napredek v bivanju?

A. C.: Včasih je bil tudi hladilnik zgolj na-
prava, ki je omogočala shranjevanje živil na 
nižji temperaturi. Pa so danes hladilniki vse 
prej kot samo to - so pametne naprave, ki 
ne tekmujejo le s ceno, temveč predvsem 
s funkcionalnostjo in dizajnom. Tudi pri 

stanovanjih se bomo, 
upam, z razvojem po-
nudnikov in povečano 
izbirčnostjo potro-
šnikov premaknili tja. 
Upam, da imamo naj-
slabše čase že za seboj. 
Pred krizo so investi-
torji na trg dajali tudi 

katastrofalna stanovanja, s slabo kakovostjo bivanja in tehno-
loško zastarela. A je razlika med stanovanji in prej omenjenimi 
hladilniki velika. Z zastarelim hladilnikom, ki ga je nekdo kupil 
za nizko ceno, se bo gospodinjstvo "mučilo" do konca njegove 
življenjske dobe, torej kakih 10, 15 let, potem ga bodo zame-
njali. Nekakovostne nepremičnine pa lahko preživijo in "mučijo" 
več generacij. Zato me tako žalosti, kam smo degradirali arhi-
tekturo kot stroko, ki je lahko le gledala, kako v prostor umešča-
mo patološko prenaseljene soseske, brez zelenih površin. Take 
soseske bodo ostale več generacijam naših zanamcev, ki se bodo 
pražili v poletnih mesecih v betonski džungli, mesto Dunaj na 
primer pa vestno skrbi za čim večje umeščanje zelenih površin, 
ki poleti hladijo mesto. 

kakšen je vaš pogled na prihodnost dostopnih stanovanj v 

Sloveniji? kje vidite dodatne rezerve za zagotovitev večje 

dostopnosti stanovanj in večjo kakovost? 

A. C.: Misel, da bomo Slovenci lahko vsi živeli v lastniških sta-
novanjih, in to že od prvega stanovanja dalje, je žal utopija. Trg 
dela postaja čedalje bolj dinamičen in s tem se manjša varnost 
zaposlitve, posledično postaja tudi dolgoročno zadolževanje 
bolj tvegano. V Sloveniji moramo urediti najemni trg (zasebni in 
javni), da bo nudil predvsem mladim, ki v lastništvo (še) ne mo-
rejo zaradi negotovosti pri zaposlitvah in velikega obsega pre-
karnih zaposlitev pri tej skupini prebivalstva, dostopno obliko 
samostojnega bivanja. Prav tako je tudi za dohodkovno šibkejše 
in visoko mobilne dele prebivalstva najemništvo primernejše kot 
lastništvo. Obenem moramo slediti tehnološkim spremembam 
in podpirati inovativne projekte, ki pa jih je treba tudi papirolo-
ško omogočiti in smiselno umestiti v prostor.  ❙

“Nekakovostne 
nepremičnine lahko 
preživijo in "mučijo" več 
generacij.”

odkrivaMo INTERVJU
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Uredniki: 
Ilka in Andreas Ruby, 
Nathalie Janson
Založba: Ruby Press
Leto izdaje: 2013
Podatki: 17,5 x 23,5 cm, 
trda vezava, barvni tisk, 
angleški jezik, 416 strani
Cena: 38,00 € ali brezplačno v 
elektronski verziji na www.
lafargeholcim-foundation.org

Uredniki: 
dr. Aleš Mlakar, mag. Jelka 
Hudoklin, mag. Barbara 
Škraba Flis, Matjaž Grilc, Mika 
Cimolini, Aleksander Ostan, dr. 
Andrej Goljar
Izdajatelj: Zbornica za 
arhitekturo in prostor Slovenije
Soizdajatelj: Inženirska 
zbornica Slovenije
Podatki: 23 cm, mehka vezava, 
barvni tisk, slovenski jezik, 
118 strani
Leto izdaje: 2016
Cena: brezplačno, elektronska 
verzija na voljo na 
https://issuu.com/mfoski/docs/
zaps_katalog_pages_e_knjiga

Avtorji: 
Boris Podrecca, Damjan 
Prelovšek, Jindrich Vybiral, 
Akos Moravanszky, Kenneth 
Frampton, Franziska Leeb
Založba: Birkhauser
Leto izdaje: 2016
Podatki: 23,5 x 26,7 cm, 
trda vezava, barvni tisk, 
dvojezikovna izdaja: nemški 
in angleški jezik, 288 strani
Cena: 50,00 €

Avtor in 
urednik: Andrej Pompe 
Založba: Urbanistični inštitut 
Republike Slovenije, Urbani 
izziv − publikacije
Podatki: 14,8 x 22,7 cm, 
mehka vezava, barvni tisk, 
slovenski jezik, 250 strani
Leto izdaje: 2015
Cena: 22,99 € 

KULTURA odkrivaMo

znamka mesta: 
pomemben ustvarjalec 
pozicije mesta v 
konkurenčnem prostoru
Gre za prvo izvirno znanstveno delo o 
novem pojavu znamke mesta in znam-
čenju pri nas. Knjiga je pomembna 
zlasti za razvoj urbanih znanosti in na-
črtovalske prakse ter za upravljanje in 
trženje mesta, saj povezuje več razisko-
valnih disciplin, kot so urbanizem, socio-
logija, turizem in poslovnoupravne vede. 
Lahko je v pomoč predvsem mestnim 
upravam, da se odločijo za nadgradnjo 
dosedanjih načinov upravljanja mest. 
Med številnimi primeri dobrih praks so 
predstavljeni tudi lokalni primeri.

kultura prostora in 
graditve zdaj!
Publikacijo je pripravila skupina Odgo-
vorno do prostora! Z njo želi nagovo-
riti odločevalce in jih opozoriti, da so 
razmere v prostoru kritične ter da je 
skrajni čas za odločne ukrepe. Publi-
kacija je unikaten rezultat sodelovanja 
strokovnjakov z različnih strokovnih 
področij, ki se ukvarjajo s prostorom 
in graditvijo: arhitektov, krajinskih ar-
hitektov, prostorskih načrtovalcev, ge-
ografov, geodetov in inženirjev. Z njo 
želi spodbuditi ambiciozno snovanje 
nove prostorske politike, dostojne na-
cionalnega potenciala prostora in ljudi 
v razvojno prelomnem času.

The economy of 
Sustainable Construction 
(ekonomija trajnostne 
gradnje)
Največja ovira trajnostnega razvoja je 
finančna; za domnevno višje stroške 
in nižjo donosnost trajnostne gradnje 
se krivi neskladnost s trajnostnimi 
standardi. Toda s hitro urbanizacijo, 
stagnacijo gospodarstva in slabša-
njem podnebnih razmer nujno po-
trebujemo bolj trajnostne gradbene 
prakse in stavbe. David Chipperfield, 
Michael Sorkin, Anne Lacaton in Ale-
jandro Aravena so eni od 40 avtorjev 
esejev, poročil in praktičnih primerov, 
ki preučujejo razmerje med tržnimi in 
trajnostnimi vrednotami in predstavlja-
jo materiale in metode za izboljšanje 
okoljske, socialne in ekonomske učin-
kovitosti stavb.

Knjižna polica  

❛

❛

❛

❛

Na tokratni knjižni polici lahko raziščete pomen znamke mesta ali Plečnikovo 
dunajsko mojstrovino Zacherlovo hišo, se podučite o kritičnih razmerah v 
prostoru, lahko pa razbijate mit, da trajnost ne more biti donosna. Obogatili 
smo tudi našo zbirko video prispevkov o betonu z desetimi predavanji na 
temo visoko zmogljivih betonov. Vabljeni k branju in ogledu!

jože plečnik, zacherlhaus 
(zacherlova hiša: 
zgodovina in arhitektura 
dunajske mestne hiše)
Hiša Zacherl je najpomembnejše delo 
Jožeta Plečnika iz njegovega dunajske-
ga secesijskega obdobja in predstavlja 
eno najpomembnejših stavb, ki so na-
stale v šoli Otta Wagnerja. Takrat mladi 
Plečnik je načrte naredil leta 1903, leta 
1905 je bila hiša za trgovca Johanna Za-
cherla že zgrajena. Bila je prva moderna 
stanovanjsko-poslovna stavba v zgodo-
vinskem centru Dunaja. Stavba je v pre-
teklem letu doživela korenito prenovo.

Fo
to

: a
rh

iv
 L

af
ar

ge

betoni visokih zmogljivosti  
25. maja 2016 je v Ljubljani v organizaciji Inštituta za raziskavo materialov in aplikacije (IRMA) potekal 23. 
slovenski kolokvij o betonih. Tema letošnjega kolokvija so bili betoni visokih zmogljivosti. Ena od predstavitev 
je bila tudi o Ductalu, betonu ultra visokih zmogljivosti (UHPC) iz LafargeHolcima. 
Posnetki desetih predavanj so na voljo na        youtube.com/lafargeslovenija
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Nemška ali slovenska  
– planinske koče v slovenskih           
        gorah do prve svetovne vojne
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odkrivaMo KULTURA

> Zoishütte, 
današnja Cojzova 
koča na Kokrskem 
sedlu

n aše gore in hribe vsako leto obišče skoraj poldrugi milijon ljudi, 

ki ima tam na voljo slabih 2.000 označenih planinskih poti s sku-

pno dolžino več kot 10.000 kilometrov; za prenočevanje, počitek in 

okrepčilo pa mrežo planinskih postojank s 178 kočami, zavetišči in 

bivaki, vse je seveda označeno s slovenskimi napisi. Ob tem se le 

redkokdo zaveda, da še pred dobrimi 100 leti ni bilo tako. Nade-

lane poti so bile redke, steze slabo označene, v redkih planinskih 

kočah pa so gospodovali v večini tujci.

Planinstvo oziroma turistika je bilo še sredi 19. stoletja domena 

redkih, večinoma bolje situiranih posameznikov: industrialcev, tr-

govcev, uradnikov, profesorjev, duhovnikov ipd., ki so si daljše poti 

Planinstvo je danes del slovenske narodne identitete in pravi slovenski 
nacionalni šport. 

iz mest do gora lažje finančno privoščili. 

Ker je bilo med takimi v slovenskih deže-

lah več Nemcev, so bile nemške planinske 

društvene organizacije tiste, ki so se prve 

pojavile v slovenskem gorskem svetu in si 

ga v skladu z njihovim tedanjim razmišlja-

njem tudi privzele.

Nemška planinska društva pri nas 
in gradnja prvih planinskih koč
Junija 1871 se je v Ljubljani zbrala veči-

noma nemška družba ljubiteljev gora pod 

vodstvom tiskarnarja Ottmarja Bamberga, 

ki je leta 1874, ko je ta družba že razpadla, 

ustanovil Kranjsko sekcijo Nemško-avstrij-

skega planinskega društva (DÖAV). So pa 

Nemce pri postavitvi prve planinske koče, 

bolje rečeno zavetišča v gorah, prehiteli 

Slovenci. Že leta 1871 je gorski vodnik Jo-

žef Škantar - Šest iz bohinjske Srednje na 
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pobudo skupine slo-

venskih domoljubov 

iz Bohinja, ki se je 

poimenovala Triglavski prijatelji, na Triglav uredil stezico in pod Tri-

glavom na Prodih (verjetno v bližini današnje koče Planika) zgradil 

preprosto majhno zidano kočo, kjer bi lahko prenočili trije do štirje 

izletniki. Koče, ki je do leta 1875 že skoraj razpadla, se je oprijelo 

ime Triglavski tempelj. 

Triglavski tempelj pa je bil le slovenski preblisk v obdobju nemške 

dominance, ki je v gorah trajala naslednjih dobrih 20 let. Sekcije 

Nemško-avstrijskega planinskega društva – v naših krajih jih je de-

lovalo pet: kranjska, mariborska, celjska, beljaška in tržaška – so 

začele s svojimi gradnjami poti in koč, glavnino svojih prizadevanj 

pa so Nemci posvetili Triglavu in okolici. Pri tem jim je pomagala 

še ena nemška planinska organizacija – avstrijski Turistovski klub 

(ÖTK).

Najprej so obnovili propadajoči Triglavski tempelj in kočo poimeno-

vali Triglav Hütte ter jo kasneje prekrstili v Maria-Theresien Hütte 

(današnja Planika). Do začetka zadnjega desetletja 19. stoletja 

so stale tri nemške koče pod Triglavom, dve na Kokrskem sedlu, 

ena na Kaninu, Vršiču, Okrešlju, Golici, Uršlji gori, Ruški koči, pod 

Mangartom, Grintavcem, Ojstrico, Črno prstjo in v Trenti. Slovenski 

duhovnik Janko Mlakar, ki je živel v tistem času, se spominja, da je: 

"prvi namen sekcij DÖAV v Sloveniji bil ponemčevanje; […]. Delale 

so to, da bi se nemški planinec počutil na naših planinah kakor 

doma, da bi bil prepričan, da hodi po nemških tleh, kar se jim je 

tudi, vsaj deloma, posrečilo, ko ni bilo nikogar, ki bi jih bil pri tem 

delu oviral."   

slovenci ustanovijo svoje planinsko društvo in 
napovejo boj za gore
27. februarja 1893 je v vrtnem salonu hotela Malič v Ljubljani (na 

mestu današnje Name) potekal ustanovni občni zbor prvega ...   

slovensko planinsko društvo 
(spD), ustanovljeno leta 
1893, je v svojem boju za 
slovenske gore delovalo kot 
"branik" slovenskega jezika.

Zoishütte, današnja 
Cojzova koča na Kokrskem 
sedlu

❛

Kočo je leta 1887 zgradilo Nemško-avstrijsko planinsko društvo in je 
poimenovana po bratih Žigi Zoisu, mentorju in mecenu slovenskih lite-
ratov, naravoslovcu, geologu in mineralogu, ter botaniku Karlu Zoisu. 
Po prvi svetovni vojni jo je prevzelo SPD, ki jo je temeljito obnovilo. 
(fotografija levo)  ❙

Razglednica otvoritve Vosshütte 
na Vršiču, današnja 
Erjavčeva koča na Vršiču

❛

Prvo leseno kočo je 14. julija 1901 odprla kranjska sekcija Nemško-
-avstrijskega planinskega društva. Po prvi svetovni vojni jo je prevzelo 
SPD, ki je 30. julija 1922 odprlo obnovljeno in razširjeno kočo. Poime-
novali so jo po naravoslovcu in pisatelju Franu Erjavcu. Po 2. svetovni 
vojni so jo prevzeli jeseniški planinci. PD Jesenice je spomladi 1987 
podrlo staro leseno kočo in začelo graditi novo, današnjo, ki so jo odprli 
1. avgusta 1993. (fotografija zgoraj)  ❙

> Vosshütte na Vršiču, današnja Erjavčeva koča na Vršiču
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... slovenskega planinskega društva – Slovenskega planinskega 

društva (SPD), ki je napovedalo pravi boj za slovenske gore. Čeprav 

ni nikjer zapisano, je SPD delovalo predvsem kot branik slovenske-

ga jezika, saj je stremelo k uporabi slovenščine pri označevanju 

poti in k uporabi slovenskih imen gora. Novoustanovljeno društvo 

se je takoj lotilo dela. Najprej je bilo treba urediti in označiti planin-

ske poti in v ta namen so ustanovili markacijski odsek. V prvem 

letu delovanja so že ustanovili dve podružnici, Kamniško in Sa-

vinjsko. Sledile so še ustanovitve številnih drugih podružnic, med 

drugim v Radovljici, Tolminu, Idriji, Pazinu v hrvaški Istri, češke po-

družnice v Pragi, Trstu itn.

Koliko je pomenila planinska organizacija, nam priča tudi hitra 

gradnja planinskih koč, ki so pomenile protiutež nemškim kočam. 

Nad Bohinjem zgrajena prva planinska koča
Že v drugem letu delovanja, leta 1894, je SPD zgradilo prvo sloven-

sko planinsko kočo, Orožnovo kočo na Črni prsti, poimenovano po 

Franu Orožnu, načelniku osrednjega društva v Ljubljani. Le nekaj 

tednov kasneje je SPD odprlo še Kocbekovo kočo na Molički pla-

nini pod Ojstrico. Obe koči sta bili zgrajeni v bližini že obstoječih 

planinskih koč Nemško-avstrijskega planinskega društva in to je 

bila nekakšna generalka za glavno bitko – bitko za Triglav.

Bitka za Triglav
V času ustanavljanja in prvih let delovanja SPD pa je vzporedno 

nastajala še ena zgodba, tesno povezana z delovanjem društva in 

bojem za slovenske gore. Leta 1889 je službovanje na Dovjem pod 

Triglavom prevzel župnik Jakob Aljaž, ki je bil velik rodoljub. Leta 

1895 je bil ustanovni član podružnice SPD v Radovljici, postal pa 

je tudi namestnik načelnika podružnice. Njegovo zavzemanje za 

Triglav je po tem imenovanju prišlo še bolj do izraza. Aljažu je leta 

1895 uspelo od dovške občine za 1 goldinar kupiti zemljišče na ...  

1 2

triglavski tempelj, prva 
planinska koča v slovenskih 
Alpah

❛

Zavetišče na Prodih (v bližini današnjega Doma Planika) je zaradi svo-
jega čudovitega razgleda mnogim znano kot Triglavski tempelj. Na po-
budo zanesenjakov iz kroga Triglavskih prijateljev ga je v enem mesecu 
leta 1871 zgradil Jože Škantar - Šest skupaj s sinom Lovrencem. Mala 
kamnita stavba je bila postavljena na nadmorski višini 2404 m, od 
zunaj je bila nasuta s peskom in pokrita s skodlami. V njej je bil pograd 
za šest oseb in majhno odprto ognjišče. Peščica planincev jo je slavno-
stno odprla 18. septembra 1871. (fotografija 2)  ❙

Nemška Golicahütte in 
slovenska Kadilnikova koča 
na Golici

❛

Leta 1892 je Nemško-avstrijsko planinsko društvo zgradilo kočo na 
Golici, ki so ji pred prvo svetovno vojno rekli Nemška koča. Podružni-
ca SPD za kranjskogorski okraj se je takoj po ustanovitvi leta 1903 
odločila na vrhu Golice zgraditi še slovensko kočo – odprli so jo 18. 
junija 1905 in jo poimenovali po Francu Kadilniku, starosti slovenskih 
planincev. Med obema vojnama je tako spodnjo (nemško) kot sloven-
sko kočo upravljala Jeseniška podružnica SPD. Partizani so 13. junija 
1943 obe požgali, da ne bi služili Nemcem za oporišče. Na temeljih 
nekdanje spodnje (nemške) koče so 3. junija 1984 odprli novo zgraje-
no kočo – današnjo Kočo na Golici. (fotografija 3)  ❙
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Deschmannhaus, današnji 
dom Valentina Staniča
❛

Prvo kočo na tej lokaciji je leta 1887 odprla kranjska sekcija Nemško-
-avstrijskega planinskega društva in jo poimenovala po politiku, arheo-
logu in kustosu ljubljanskega muzeja Karlu (Dragotinu) Dežmanu. De-
žman je bil do leta 1861 velik rodoljub, nato pa je prestopil v nemško 
stranko in postal njen voditelj. Ko je postal predsednik stranke, se je 
podpisoval le še v nemški različici priimka, to je Deschmann. Postavi-
tev te koče in hkratna ureditev poti skozi dolino Kot do vznožja Triglava 
je pomenila "novo dobo, dobo planinstva v širšem pomenu besede" 
za obiskovanje Triglava. Če so se prej do koče Marije Terezije povzpeli 
le posamezniki prek steze čez Komarčo in po dolini Triglavskih jezer, 
je z "udobno kočo vrh Pekla, s stezo skozi Kot in nadelano potjo na 
vrh postal Triglav razgledna gora in izletni cilj širšim krogom". Odprtje 
koče 31. julija 1887 je bilo posebej zaznamovano z zaključnim stav-
kom plamtečega Dežmanovega govora, ki naj bi se glasil: "Und du, 
Altvater Triglav, strecke deine Hand schützend über unsere deutsche 
Erde" ("In ti, očak Triglav, varuj s svojo roko našo nemško zemljo."). 
Ob isti priložnosti naj bi zastopnik Nemško-avstrijskega planinskega 
društva iz Berlina imenoval Triglav za "nemškega kralja Julijskih Alp". 
Po prvi svetovni vojni jo je prevzelo SPD in jo preimenovalo v Staničevo 
kočo po Valentinu Staniču, največjem alpinistu svojega časa v Evropi. 
(fotografija 6)  ❙

Orožnova koča❛
Orožnova koča na planini Lisec pod vrhom Črne prsti je bila prva pla-
ninska koča, ki jo je postavilo SPD. Zgrajena je bila leta 1894, že leto 
dni po ustanovitvi SPD. Koča je bila grajena iz debelih plohov in krita s 
skodlami. V dolžino je merila 11,5 metra, v širino 6,5 metra, prav toliko 
pa je bila tudi visoka. Pred vhodom je bila pod streho izdelana veran-
da. Predvideli so, da bo to zadoščalo za prenočevanje dvajsetih oseb. 
Odprtje koče je bilo zelo slavnostno in veličastno, dogodek pa za tiste 
čase sila pomemben. Že pred Bohinjsko Bistrico je prihajajoče goste od 
blizu in daleč pričakal napis "Odpira prva koča se planinska, raduje vsa 
dolina se bohinjska". (fotografija 5)  ❙

Maria-Theresien Hütte, današnja 
planika
❛

Kočo je leta 1880 postavil avstrijski Turistovski klub v bližini razpadle-
ga Triglavskega templja. Ime je dobila po nadvojvodinji Mariji Tereziji 
- Erzherzogin Maria Theresia Schutzhaus. 13. avgusta 1911 so odprli 
nov Dom Marije Terezije – Maria-Theresien Hütte. Po prvi svetovni vojni 
ga je prevzelo SPD in ga preimenovalo v Aleksandrov dom, po 2. sve-
tovni vojni pa so dom preimenovali v Planiko. (fotografija 1)  ❙

1 > Maria-Theresien Hütte, današnja Planika   2 > Triglavski tempelj, 
prva planinska koča v slovenskih Alpah   3 > Slovenska Kadilnikova koča 
na Golici   4 > Mallner Hütte − Malnarjeva koča pod Črno prstjo
je bila nemška koča, ki se je imenovala po blejskem hotelirju, in je stala 
za planino Črna gora na precej odročnem kraju brez pravega razgleda. 
Slovenci so za svojo − Orožnovo kočo − izbrali bolj razgledno točko na 
severni strani Črne prsti.   5 > Orožnova koča    6 > Deschmannhaus, 
današnji dom Valentina Staniča
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... vrhu Triglava in s pomočjo Antona Belca, kleparskega mojstra iz 

Šentvida pri Ljubljani, je na vrhu Triglava postavil slaba dva metra 

visok in dober meter širok jekleni stolp, izdelan iz debele pocinka-

ne pločevine in železnih stebrov, zlitih z betonom. Stolp, ki se ga je 

nemudoma prijelo ime Aljažev stolp (istoimenski napis na stolpu, 

ki je tam zabeležen še danes, je bil sploh prvi slovenski zapis na 

Triglavu ali okolici), je v naslednjih desetletjih postal za večino Slo-

vencev pravi nacionalni simbol, v času nastanka pa je bil strelovod 

boja za gore med Nemci in Slovenci. V boju za gore pa ni bil edino 

veliko Aljaževo dejanje v triglavskem pogorju. Aljaž je leta 1896 

postavil še dve planinski koči – Triglavsko kočo na Kredarici, ki je 

še danes najvišje ležeča stavba na Slovenskem, in Aljažev dom v 

Vratih. S temi dejanji je močno zamajal na slovenskih tleh delujoča 

nemška planinska društva. Slednja so poskušala njegove gradnje 

zavreti, ko so že bile zgrajene, pa podreti – tudi s tožbami. Aljažu je 

uspelo vse odbiti in stolp ter koče so ostali. 

Gradnja najvišje koče pri nas
Zgraditev "Kredarce" je vzpodbudil dogodek v nemški Deschman-

nhütte pod Triglavom (današnja Staničeva koča) ob postavljanju 

stolpa avgusta 1895, ki ga je Aljaž v svojih zapisih opisal takole: 

"Takrat smo prenočili v stari, mali Dežmanovi koči, saj Slovenci 

tam nismo imeli še nobene koče. Bila je gosta megla. Zato zjutraj 

jaz nisem šel na vrh Triglava, ampak sem ostal v Dežmanovi koči, 

odkoder sem poslušal, kako zbijajo skupaj posamezne kose Trigla-

vskega stolpa. Pogovarjal sem se z oskrbnikom Dežmanove koče 

[...]. Ta mi je prijazno in zaupno rekel: "To je sreča za Vas, da nocoj 

ni bilo Nemcev tukaj; sicer bi za Vas ne bilo prostora." [...] Nemški 

turisti, člani "Alpen-Vereina" – seveda – imajo prednost pred Slo-

venci. V tistem trenutku sem sklenil, da naredim Triglavsko kočo, 

in sicer kočico samo za sebe in za par prijateljev. Če pa se bo Slov. 

Plan. Društvo na moj poziv zdramilo, bomo delali veliko kočo, kje, 

to bom prihodnji teden ogledal; če drugod ne najdem prostora in 

mi nihče ne pomaga, bom svojo kočico postavil vštric Dežmanove 

koče 10 korakov od nje ...: – tako užaljen je bil moj narodni ponos."

Septembra, kmalu po odprtju stolpa, je bil Aljaž ponovno na Trigla-

vu, da bi poiskal prostor za nameravano kočo. Pri spustu z vrha je 

obsedel na Malem Triglavu in si ogledoval svet pod seboj. Tedaj 

naj bi zagledal dva gamsa teči čez Kredarico in se domislil: "Tu-

kaj mora stati koča. Saj je pa Kredarica kar kričala po planinskem 

zavetišču kakor plešasta glava po klobuku!" V naslednjih dneh je 

uredil vse potrebno za nakup zemlje na Kredarici in 9. septembra 

1895 podpisal (kupec je bilo Slovensko planinsko društvo)  ...     

odkrivaMo KULTURA

Frischaufova koča pod 
Kokrskim sedlom

❛

Kočo, ki danes ni več ohranjena, je ustanovila koroška sekcija avstrij-
skega Turistovskega kluba iz Železne Kaple leta 1876 in jo poimeno-
vala po Johannesu Frischaufu. Stala je na pomembnem križišču pla-
ninskih poti na Grintavec, Kočno in Greben, na lokaciji nad sedanjo 
Taško v Suhem Dolu pod Kokrskim sedlom. Frischauf je zaslužen za 
utrjevanje in markiranje številnih gorskih poti in dograditev nekaterih 
koč v Kamniško-Savinjskih Alpah. Čeprav je bil Frischauf nemške na-
rodnosti, je zavzeto sodeloval s Slovenci in med drugim številne do-
mačine vzgojil v gorske vodnike. V zahvalo ga je SPD že leta 1893 
imenovalo za svojega častnega člana. To pa je privedlo do tega, da 
so Nemci odstranili napis Frischaufova koča, SPD pa je po njem leta 
1908 imenovalo še danes stoječo kočo na Okrešlju. (fotografija 9)  ❙
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7 > Triglavska koča 
na Kredarici   
8 > Stara Aljaževa koča 
v Vratih   
9 > Frischaufova koča 
pod Grintavcem
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Triglavska koča 
na Kredarici 
– Triglavski dom na Kredarici

❛

Prva koča na Kredarici je bila sprva skromna planinska stavba. Na 
zemljišču, ki ga je kupil Jakob Aljaž, jo je po njegovi zamisli postavilo 
SPD. Odprli so jo 10. avgusta 1896. Na željo številnih duhovnikov, 
ki so bili člani SPD, so poleg Triglavskega doma leta 1897 zgradili 
kapelico Lurške Matere Božje, v kateri je Aljaž občasno maševal, 
in namestili meteorološko opazovalnico. Skromno kočo so v letih 
1909/10 povečali in preimenovali v Triglavski dom na Kredarici. Do 
nje je bila iz Vrat od leta 1903 poleg "nemške" poti čez Prag nadela-
na tudi "slovenska" – Tominškova pot. Med Malim in Velikim Trigla-
vom so napeli 130 metrov jeklenice, ki se je opirala na 36 kovinskih 
kolov. "Triglav ste nam pokvarili," mu je očital neznani alpinist. "Prav 
nič," mu je odvrnil Aljaž, "še vedno je dosti prostora poleg pota, če 
se hočete slavno ponesrečiti." (fotografija 7)  ❙

Aljažev dom v Vratih❛
Leta 1896, še istega leta kot prvo kočo na Kredarici, je Aljaž posta-
vil tudi kočo v Vratih. Tudi to kočo je financiralo Slovensko planinsko 
društvo in tudi v tem primeru je šlo za tekmo med Slovenci in Nemci. 
Kranjska sekcija Nemško-avstrijskega planinskega društva je imela 
namen postaviti v Vratih kočo, ki bi služila tistim, ki bi hoteli na Triglav 
čez Prag. Ko je tedanji načelnik sekcije prišel v Vrata, da bi poiskal 
primeren prostor za zidavo nemške koče, je namesto prostora našel 
– Aljaža, ki je pregledoval hlode za slovensko kočo. Kočo so odprli 9. 
junija 1896, na slovesnosti pa je predsednik Slovenskega planinskega 
društva Fran Orožen svoj slavnostni govor zaključil s stavkom: "Najve-
čje zasluge za kočo in SPD sploh si je pridobil gospod Aljaž, zato je 
zbor soglasno sklenil, da se imenuje novi planinski dom Aljaževa koča 
v Vratih!" 
Leta 1904 so Aljaževo kočo povečali v Aljažev dom, ki pa ga je štiri leta 
kasneje odnesel plaz. Leta 1910 je Aljaž izbral nov prostor v Vratih, po-
iskal izvir vode, kupil les, ki ga je bilo v teh koncih izredno težko dobiti, 
in najel delavce ter postavil nov Aljažev dom. (fotografija 8)  ❙

Jakob Aljaž 
in Aljažev stolp

❛

Leta 1895 je jakob aljaž, 
župnik na dovjem pod 
Triglavom za 1 goldinar 
kupil vrh Triglava (16 m2) 
in tam postavil slaba dva 
metra visok in meter širok 
pločevinasti stolp, ki je 
imel dve glavni funkciji: bil 
je zavetišče, v katerega se 
je lahko v primeru slabega 
vremena zateklo nekaj 
planincev, in bil je najvišja 
slovenska markacija v času 
boja za gore med Slovenci in 
Nemci. Aljaž je imel izredno 
pomembno vlogo pri razvoju 
slovenskega planinstva. Bil 
je tudi pobudnik in graditelj 

naslednjih planinskih 
objektov: Aljaževega stolpa 
na vrhu Triglava, Aljaževega 
doma v Vratih, koče na 
Kredarici, zavarovane 
planinske poti med Malim 
in Velikim Triglavom in 
Tominškove poti iz Vrat na 
Kredarico. Njegovo delo je 
tudi Staničevo zavetišče tik 
pod vrhom Triglava. 

aljaževe gradnje v Triglavu 
in soseščini:
• Aljažev stolp vrh Triglava 

(7. avgust 1895);
• Staničevo zavetišče pod 

vrhom Triglava (1895);

• Aljaževa koča v Vratih (9. 
julij 1896);

• Triglavski dom na Kredarici 
(10. avgust 1896);

• kapelica Lurške Matere 
Božje na Kredarici (12. 
avgust 1897);

• Aljažev dom I v Vratih 
(7. avgust 1904, dom je 
marca 1909 porušil plaz);

• prenovljena Triglavska 
koča na Kredarici – 
Triglavski dom na Kredarici 
(8. september 1909);

• Aljažev dom II v Vratih (17. 
julij 1910).  ❙
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> Aljažev stolp vrh Triglava in Jakob Aljaž
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10
10 > Koča na Poreznu (prvo kočo je na vrhu Porezna odprla Cerkljanska podružnica SPD 11. avgusta 1907)   11 > Pogled izpod Planjave na Kamniško 
sedlo in tamkajšnjo kočo (pred prvo svetovno vojno). Prvo kočo na Kamniškem sedlu so odprli 12. avgusta 1906.   12 > Češka koča na Spodnjih Ravneh

Češka koča na 
Spodnjih Ravneh

❛

Leta 1897 so Čehi ustanovili Češko podružni-
co SPD v Pragi. Društvo si je za svoje delova-
nje izbralo del Alp, naseljenih s slovanskim 
narodom, ker so bile takrat Tatre v madžar-
skih rokah. Za področje svojega planinskega 
delovanja pri nas so si izbrali severno stran 
Grintovca in Kočne ter si za svoje letovišče 
določili Gornje Jezersko. Nadelali in markirali 
so planinske poti ter leta 1900 zgradili Češko 
kočo na Ravneh pod Grintavcem. Kočo so z 
zavarovanimi potmi povezali na številne okoli-
ške vrhove. Ko je kmalu po prvi svetovni vojni 
Češka podružnica prenehala delovati, je ta 
koča prešla v last Osrednjega društva SPD. 
(fotografija 12)  ❙

... pogodbo z občinama Dovje in Mojstra-

na. Za več oralov je plačal 5 goldinarjev.  

Kočo so slavnostno odprli 10. avgusta na-

slednje leto in jo poimenovali Triglavska 

koča na Kredarici.

Slovensko planinstvo se je tako s pomočjo 

Aljaža in SPD zelo razširilo, samo v prvih 

desetih letih je bilo ustanovljenih 13 podru-

žnic SPD in zgrajenih 18 slovenskih koč, 

do prve svetovne vojne oziroma po dobrih 

dvajsetih letih delovanja pa že 26 podru-

žnic in 37 planinskih koč.  

Gore so krepile slovensko narodno 
zavest
Slovenske gore so se skozi ta nacionalni 

boj trdno usidrale v narodno identiteto in 

postale viden simbol razpoznavanja in re-

prezentativnosti na ravni številnih posame-

znikov, kar se kaže v množičnosti pošiljanja 

razglednic z motivom "Pozdrav s Triglava" in 

s podobo Aljaževega stolpa. Slovencem so 

takšne zmage na nacionalnih frontah dvi-

gale samozavest. To obdobje nemško-slo-

venskega narodnega boja za gore in gra-

dnjo planinskih koč pa lahko v vsaj še eni 

točki označimo za pozitivno. Dejstvo je, da 

je nacionalni boj vzpodbudil gradnjo koč, ki 

sicer nikoli ne bi bile zgrajene v tolikšnem 

številu. Slikovit podatek v tem kontekstu 

kaže, da je takrat Nemško-avstrijsko pla-

ninsko društvo imelo 97.000 članov in 331 

planinskih koč, kar je bilo približno 300 čla-

nov na kočo, SPD pa je s svojimi 37 oskrbo-

vanimi kočami imelo 116 članov na kočo.

Obdobja narodnega boja za gore, kot neke 

vrste markerja geografskih kod posame-

znih narodov, je bilo nenadoma konec po 

prvi svetovni vojni, ko so koče nemških 

planinskih društev na ozemlju nove države 

Slovencev, Hrvatov in Srbov, kasneje Kralje-

vine SHS in Kraljevine Jugoslavije prešle v 

last SPD. Na ta način je slovenska planin-

ska organizacija še povečala skupno število 

svojih planinskih koč.

Koče so dobile nova imena. Tako je npr. 

Deschmannova koča postala Staničeva, 

Maria-Theresienschutzhaus je postala Ale-

ksandrova koča, Vossova Erjavčeva itd.; 

Valvasorjeva, Zoisova in Piskernikova pa so 

imena obdržale. Do leta 1932 se je število 

koč povišalo na kar 67. Planinska dejavnost 

se je v času do druge svetovne vojne še do-

datno razcvetela, saj je v slovenskih gorah 

delovalo kar 69 postojank.  ❙

Avtor: dr. Peter Mikša

peTer Mikša 

dr. peter Mikša raziskovalno in pedagoško deluje 
na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete, 
Univerze v Ljubljani. Ukvarja se predvsem s 
slovensko zgodovino 19. in 20. stoletja, njegov 
raziskovalni fokus pa je v večini posvečen 
družbeni, socialni, demografski in kulturni 
zgodovini z glavnim poudarkom na zgodovini 
športa. V slovenskem zgodovinopisnem okviru so 
pionirskega značaja njegove raziskave na področju 
zgodovine planinstva, alpinizma in odnosa človeka 
do narave (gora) v predmodernih obdobjih. Je 
avtor večih knjig, številnih člankov, kolumen, 
pripravljalec in narator v mnogih radijskih in 
televizijskih oddajah. Je glavni urednik največjega 
slovenskega plezalnega spletnega portala Friko.si. 
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KORAK
NAPREJ



Fotografija na str. 33
> Primer pametne uporabe termalne mase masivnih 
zidov, zgrajenih iz lahkega betona. 
Projekt Haus 36 podrobneje predstavljamo na straneh 46–50.  

korak naprej

ZaKaj tRajNOstNa 
GRaDNja?
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TrajnoSTna gradnja koT dejavnik 
gradbenišTva

Trajnostna gradnja v prvi vrsti pomeni pravilno izbiro 
materialov in izvedbo. Pri tem sta najpomembnejša dva 
vidika: življenjska doba objekta, na katero najbolj vplivajo 
izbira materialov, izvedba in vzdrževanje (trajnostni vidik 
uvaja v gradbeništvo materiale, ki zgornjim kriterijem kar 
najbolj ustrezajo) in prilagodljivost; ta se kaže v zmožnosti 

zadovoljiti različne potrebe uporabnikov.

SoCiaLna in ekonoMSka perSpekTiva 
TrajnoSTne gradnje

Okoljski odtis stavb skozi njihovo celotno 
življenjsko dobo
Stavbe porabijo 

17 % 
vse pitne vode,

25 % 
pridobljenega lesa,

prispevajo 

33 % 
izpustov CO

2
,

30-40 % 
vse porabljene energije in

40-50 % 
vseh porabljenih surovin.

Vir: World Green Building 
Council, The Ecological 
footprint

 tRajNOstNa GRaDNja

Tu so v ospredje postavljeni naslednji vidiki:
• obvladljivost neposrednih in posrednih stroškov bivanja,
• dostopnost stanovanj rizičnim skupinam,
• psihološka in socialna funkcija stanovanj,
• kriteriji širitve območij, primernih za bivanje.

TrajnoSTna gradnja in energeTSka Ter 
ekoLoška učinkoviToST

V želji po izboljšanju kakovosti življenja in po 
učinkoviti rabi naravnih virov tudi na področju 
gradnje objektov potrebujemo:
• energetsko sanacijo obstoječih stavb,
• trajnostne kriterije za novogradnje, 
• racionalno rabo naravnih, neobnovljivih virov,
• uvajanje in rabo obnovljivih virov energije,
• učinkovito rabo zemljišč in energije,
• izbiro gradbenih materialov po kriterijih "vgrajene 

energije" (energije, porabljene za njihov nastanek 
in uporabo), obnovljivosti ter stroškov uničenja ali 
reciklaže,

• mejne ravni porabe vode in nadzor nad njeno 
kakovostjo,

• doseganje večjega udobja bivanja z manj vlaganji, zlasti 
po poti tehnoloških inovacij in inovacij v storitvenih 
dejavnostih.

Vir: Green Building Council Slovenija
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LafargeHolcim
Foundation

- fundacija za
trajnostno gradnjo 

Cilj trajnostne gradnje je izpolnjevanje sodobnih potreb na področju stanovanj, 
stanovanjskih hiš, delovnega okolja in infrastrukture, ne da bi pri tem prihodnje 
generacije prikrajšali za zmožnost izpolnjevanja njihovih potreb v prihodnosti. 
Vključuje elemente gospodarske učinkovitosti, izpolnjevanje okoljskih zahtev in 
družbene odgovornosti. V največji mogoči meri prispeva k arhitekturni kakovosti, 
tehničnim inovacijam in prenosljivosti.

rajnostna gradnja – zaveza
Gradbena industrija lahko bistveno prispeva h globalnemu trajno-

stnemu razvoju. V razvitih državah gre 40 % porabe energije za 

zgradbe. Primeren pristop k načrtovanju in upravljanju zgradb, 

izboru materialov in porabi energije ter virov na trajnostni način 

bistveno prispeva k ekološko odgovornemu razvoju. Poleg tega 

napredni odzivi v smislu etične in družbene odgovornosti ter pro-

jekti, ki zagotavljajo dolgoročne gospodarske koristi, ponazarjajo 

pomembnost vloge, ki jo igrajo arhitektura, inženiring, urbanistično 

načrtovanje in gradnja za zagotavljanje bolj trajnostne prihodnosti. 

Dvigovanje zavesti, promocija odličnosti
Cilj fundacije LafargeHolcim je dvigovanje zavesti o pomenu trajno-

stne gradnje tako pri stroki kot tudi v javnosti. Prizadeva si za ...     

t
> "Artikulirano 
območje – vodni 
zbiralniki kot javni 
park", Medellín 
v Kolumbiji, 
Colectivo720, 
Cali, Kolumbija, in 
Empresas Públicas de 
Medellín (EPM Group), 
Kolumbija (globalna 
zlata nagrada 2015)
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...    globalno povezovanje znanja in spodbuja take trajnostne 

odgovore za izgrajeno okolje, ki izboljšajo kakovost življenja. 

Fundacija skupaj s partnerskimi univerzami in s pomočjo izvaja-

nja mednarodnih simpozijev LafargeHolcim Forum in Roundtable* 

(stran 42) pospešuje akademsko razpravo na temo trajnostne 

gradnje. Podeljuje nagrade LafargeHolcim Awards na regionalni 

in globalni ravni, ki predstavljajo najpomembnejše mednarodne 

nagrade na področju trajnostnega načrto-

vanja. Tekmovanje je za vse, ki se ukvarjajo 

s trajnostno gradnjo (stran 40). Fundacija 

pospešuje razpravo o trajnostni gradnji še 

s tehničnimi publikacijami in z monografija-

mi o vzorčnih projektih.

Mreža zainteresiranih strani in 
partnerskih univerz
Fundacija je s svojimi dejavnostmi zgradila 

tesno povezano globalno mrežo zainteresi-

ranih strani. Deluje kot informacijsko vozli-

šče, ki povezuje stroke, različna geografska 

področja in različne generacije.

Pri delu za dosego svojih ciljev tesno so-

deluje z eno najbolj priznanih tehničnih 

univerz na svetu, švicarskim Federalnim 

inštitutom za tehnologijo (ETH Zürich/EFPL 

Lausanne). V Švici je tudi sedež Akadem-

skega odbora Fundacije.

Tu so tudi druge partnerske univerze: 

American University of Beirut (AUB), Liba-

non; Ecole Supérieure d’Architecture de 

Casablanca (EAC), Maroko; Indian Insti-

tute of Technology (IIT Bombay), Mumbaj, 

Indija; Massachusetts Institute of Tech-

nology (MIT), Cambridge, ZDA; Tongji Uni-

versity (TJU), Šanghaj, Kitajska; Tsinghua 

> Cilj ''Povojne 
kolektivnosti – knjižnica 
lokalne skupnosti in 
družbena obnova'' 
je reintegracija bivših 
vojakov v šrilanško 
družbo po državljanski 
vojni. Mlade moške 
učijo gradbenih tehnik z 
vključevanjem v gradnjo 
javnih objektov, kot 
je to knjižnica lokalne 
skupnosti od Robust 
Architecture Workshop, 
Colombo, Šrilanka 
(globalna srebrna 
nagrada 2015). 

* Okrogla miza
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publikacije, ki obeležujejo 
forume in tekmovanja za 
nagrade, ter serije monografij, 
ki predstavljajo vzorčne 
projekte trajnostne gradnje, 
so dober način za spodbujanje 
izmenjave idej in prenos 
inovativnih rešitev. 

Publikacije so na voljo na
      www.lafargeholcim-
foundation.org/Publications

učinkovit način 
za spodbujanje 
izmenjave idej 
in za prenos 
inovativnih rešitev
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> "The Dryline – infrastruktura za urbano zaščito pred poplavami" 
naslavlja problem ranljivosti New Yorka za priobalne poplave in predlaga 
zaščitno zazidavo okoli južnega Manhattna. Infrastrukturna pregrada 
vključuje različne funkcije za mestno četrt. Rezultat ponuja vrsto različnih 
oblikovnih priložnosti, ki so v korist lokalnim trgovskim, rekreacijskim in 
kulturnim dejavnostim. Projekt je projektiral konzorcij, ki ga je vodil BIG – 
Bjarke Ingles Group iz Kopenhagna, Danska, in New Yorka, ZDA (globalna 
bronasta nagrada 2015). 
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University (THU), Peking, Kitajska; Universidad Iberoamericana 

(IBERO), Mexico City, Mehika; Universidade de Sao Paulo (USP), 

Brazilija; University of Melbourne, Avstralija in University of the Wit-

watersrand (Wits), Johannesburg, Republika Južna Afrika.

Zavezani svetovnemu trajnostnemu razvoju
V svoji vlogi globalnega vodje v industriji gradbenih materialov z 

uravnoteženo prisotnostjo v devetdesetih državah in fokusom na 

cementu, agregatih ter betonu je LafargeHolcim soodgovoren za 

prihodnost našega planeta in družbe. Ker je Skupina zavezana k 

vpeljevanju trajnostnih rešitev za boljšo gradnjo in infrastrukturo in 

ker je zavezana, da prispeva k višji kakovosti življenja, je v najbolj-

šem položaju, da reši izzive povečane urbanizacije.

LafargeHolcim fundacija za trajnostno gradnjo (prej imenovana 

Fundacija Holcim) je bila ustanovljena leta 2003 z namenom bolj 

odločnega pospeševanja trajnostne gradnje. Fundacijo podpira La-

fargeHolcim, vendar je neodvisna od poslovnih interesov.  ❙

~

> "Otroški zigurat – lokalnemu okolju prilagojeni sirotišnica in 
knjižnica" v Katmanduju, Nepal. Naredil ga je MOS Architects iz New 
Yorka, ZDA (srebrna nagrada 2014 za Azijo in Pacifik).
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napredek – inovaCija in 
prenoSLjivoST
Projekti morajo prikazovati inovativne pristo-
pe k trajnostnemu razvoju. Morajo presegati 
meje, ki jih zastavlja praksa, in priti do novosti 
na svojem področju. Napredek in odkritja, ki 
postavljajo nove trende, morajo biti prenosljivi 
na vrsto drugih aplikacij.

Ljudje – eTični STandardi in SoCiaLna 
vkLjučenoST
Projekti morajo biti v skladu z najvišjimi etič-
nimi standardi. Da omogočijo trajen pozitiven 
učinek na skupnosti, morajo v vseh fazah 

undacija LafargeHolcim in njene partnerske univerze so definirale pet 
točk ''ciljne problematike'', da bi naredile kriterije za trajnostno gradnjo 
natančne in transparentne. Trajnostna gradnja se v teh petih točkah 
obravnava celostno, točke pa služijo tudi kot osnova za presojo pri pro-
cesu izbora za nagrade v tekmovanjih.

2 > "Agregatna struktura – ponovno uporabljeni agregati, ki ne potrebujejo veziva", Institut für computerbasiertes entwerfen und baufertigung, 
Univerza v Stuttgartu, Nemčija (priznanje 2014 za Evropo)    3 > ''Na novo zastavljena dediščina – obnova univerzitetne zgradbe in prizidek'', Toronto, 
Kanada, NADAAA, Boston, ZDA (priznanje 2014 za Severno Ameriko)

1 > "Postopna gradnja – nizkocenovni 
modularni stanovanjski projekt", Adis 
Abeba, Etiopija, nemška univerza Bauhaus 
iz Weimarja (bronasta nagrada 2014 za 
Afriko in Bližnji vzhod)

vrednotenje 
trajnostnega razvoja 
preko ciljnih problematik

2 3
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gradnje, od projektiranja in gradnje do upora-
be in vzdrževanja, spodbujati socialno vklju-
čenost. Predlogi morajo prikazovati koristi za 
celotno družbo.

pLaneT – viri in okoLjSka učinkoviToST
Projekti morajo izkazovati razumno uporabo 
in upravljanje z naravnimi viri skozi celotni ži-
vljenjski cikel. Vodilni del projektne filozofije 
mora biti pristop, ki vključuje dolgoročno skrb 
za okolje, predvsem v smislu zalog in pretoka 
materialov in energije.

bLaginja – goSpodarSka 
upravičenoST in združLjivoST
Projekti morajo biti ekonomsko uresničljivi in 
upravičeni ter takšni, da lahko zagotavljajo fi-
nanciranje iz javnih, poslovnih ali koncesijskih 
virov. Hkrati morajo imeti pozitiven učinek na 
družbo in okolje. V gradbeništvu se mora po-
speševati nasprotje od ekonomije masovno-
sti, obenem pa se mora preprečevati potratno 
rabo materialnih virov.

MeSTo – vSebinSki in eSTeTSki učinek
Projekti morajo imeti visok standard arhitek-
turne kakovosti v vlogi prevladujoče oblike 
kulturnega izraza. Stvarni videz projekta mora 
s svojim prostorskim, oblikovnim in estetskim 
učinkom pozitivno in trajno prispevati k fizič-
nemu, človeškemu in kulturnemu okolju.  ❙

4 > ''Javni 'zgoščevalnik' – nizkocenovna fleksibilna univerzitetna zgradba'', Muoto architectes, 
Pariz, Francija, (srebrna nagrada 2014 za Evropo)    5 > ''Drevesna platforma – lesu prijazen center 
v deževnem gozdu'' v Puerto Viejo de Sarapiquíju, Kostarika, PLUG architecture, Mérida, Mehika 
(srebrna nagrada 2014 za Latinsko Ameriko)    6 > ''Med zidovi – zdravstveni center in šola v lokal-
ni skupnosti'', Tatiba Baraibura, Jharkhand, Indija, projektirali: MADe, Hyderabad, Indija (priznanje 
2014 za Azijo in Pacifik)
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1, 2 > Zlata nagrada 2015 - vodni zbiralnik kot vir boljše kakovosti življenja 
Vodni zbiralniki se nahajajo na vrhovih okoliških hribov kolumbijskega mesta Me-
dellín. Ta projekt kaže, kako se lahko vodne zbiralnike, ki niso v uporabi, spremeni 
in prilagodi tako, da služijo ljudem na drugačne načine. Projekt bomo podrobneje 
predstavili v prihodnji številki revije. 

repoznavanje in nagrajevanje naprednih projekTov
Nagrade LafargeHolcim predstavljajo mednarodno tekmovanje, ki na-
grajuje inovativne projekte in zasnove, naravnane v prihodnost tako 
na regionalni kot na globalni ravni. Tekmovanje je zasnovano tako, da 
spodbuja arhitekte, načrtovalce, inženirje in lastnike projektov, da se 
razvijajo in presežejo zgolj upoštevanje okoljske učinkovitosti, druž-
bene odgovornosti in gospodarske rasti. Tisti projekti in zasnove na 

Natečaj LafargeHolcim Awards 

4. mednarodno tekmovanje

p področju arhitekture, gradbeništva, inženir-
stva, krajinskega in urbanega projektiranja, 
materialov, proizvodov in gradbenih tehnolo-
gij, ki izpolnjujejo pet "ciljnih problematik" za 
trajnostno gradnjo (stran 38), se kvalificirajo 
za sodelovanje na tekmovanju.

dvoSTopenjSko Mednarodno 
TekMovanje
Skupna vsota nagradnega sklada v višini 
dveh milijonov ameriških dolarjev se podeljuje 
vsaka tri leta. Tekmovanje poteka v dveh sto-
pnjah. Na regionalni ravni se najboljši projekti 
in koncepti iščejo v petih svetovnih regijah: 
v Evropi, Severni Ameriki, Latinski Ameriki, 
Afriki in Bližnjem vzhodu ter v Aziji in Pacifiku. 
Petnajst projektov, ki so bili odlikovani z zlato, 
srebrno ali bronasto nagrado na regionalni 
ravni, se kvalificira za globalne nagrade v dru-
gi stopnji, torej na svetovni ravni.
Neodvisne žirije ocenjujejo sodelujoče najprej 
po regijah, dodatna žirija pa nato oceni finali-
ste na globalni ravni. Žirije gostijo partnerske 
univerze Fundacije. Sestavljajo jih člani, ki so 
visoko ugledni predstavniki iz sveta znanosti, 
gospodarstva in družbe.  ❙
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4. zaporedno mednarodno 
tekmovanje je pritegnilo 
več kot 6.000 sodelujočih 
gradbenih projektov in vizij 
za prihodnost v 152 državah 
z vseh kontinentov. Na 
regionalni ravni je 62 projektov 
dobilo nagrade, priznanja 
ali nagrade vrste "Prihodnja 
generacija". Globalna zlata, 
srebrna in bronasta nagrada 
pa so bile podeljene projektom 
v Kolumbiji, Šrilanki in v 
Združenih državah Amerike. 

Več o zmagovalnih projektih 
najdete na    
www.lafargeholcim-awards.org  Fo
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5. mednarodni natečaj Lafargeholcim awards išče pametne rešitve 
za mesta in grajeno okolje 

aktualni natečaj 
prepoznava zamisli z 
največjim potencialom 
reševanja 
današnjih izzivov 
rasti urbanizacije 
in izboljševanja 
kakovosti življenja. 
Projekti in koncepti s 
področja arhitekture, 
krajinske arhitekture, 
urbanističnega 
oblikovanja, 
načrtovanja, tehnologij 
in gradbenega 
ter materialnega 
inženirstva se lahko v 
dva milijona dolarjev 
vrednem natečaju 
Awards oddajo preko 
spleta. Aktualni natečaj 

4

53
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je odprt za prijave med 
4. julijem 2016 in 21. 
marcem 2017.
glavna kategorija 
natečaja je odprta za 
arhitekte, načrtovalce, 
inženirje, študente 
povezanih disciplin, 
nosilce projektov, 
gradbenike in gradbena 
podjetja, ki predstavljajo 
trajnostne odgovore na 
tehnološke, okoljske, 
socialno-ekonomske 
in kulturne izzive 
sodobnega gradbeništva. 
Projekti morajo 
biti v napredni fazi 
oblikovanja, imeti visoko 
verjetnost izvedbe, 
njihova izgradnja pa se 

ni smela začeti pred 4. 
julijem 2016.   
udeleženci do starosti 
30 let lahko na 
natečaju predložijo 
tudi vizionarske 
koncepte in drzne ideje 
ne glede na verjetnost 
dejanske izvedbe 
projekta; kategorija 
Next Generation si 
posebej prizadeva 
za "blue-sky" rešitve 
študentov in mladih 
strokovnjakov.
Tekmovanje je 
razdeljeno na pet 
geografskih regij, vsaka 
s svojo žirijo priznanih 
strokovnjakov. Projekti 
se ocenjujejo glede 

3 > "Hy-Fi – kompostirna struktura brez ogljičnih izpustov'', Združene 
države Amerike, avtor: The Living, New York (bronasta nagrada 2014 za 
Severno Ameriko)    
4 > ''Chicoco Radio – objekt v soseski, projektiran za urbane poplave'', 
Port Harcourt, Nigerija, avtor: NLÉ, Amsterdam, Nizozemska (priznanje 
2014 za Afriko in Bližnji vzhod)   
 5 > ''Megacity Skeleton'' (Velemestni skelet) – sodelovanje 
zainteresiranih strani za urbanistične izboljšave'', Džakarta, Indonezija, 
avtor: Unitydesign, Tokio, Japonska (priznanje 2014 za Azijo in Pacifik)

izčrpna navodila, ki so na voljo na 
      www.lafargeholcim-awards.org, 
podrobno pojasnjujejo merila za ocenjevanje in 
dajejo navodila o pripravi vloge.  

na regijo, v kateri naj 
bi se zgradili, in se 
merijo na podlagi petih 
"ciljnih problematik" 
za trajnostno gradnjo, 
ocenjenih s celostnega 
vidika projekta in ob 
upoštevanju njegovega 
celotnega življenjskega 
cikla. 
zmagovalci bodo 
razglašeni na seriji 
petih zaporednih 
razglasitev nagrad 
v drugi polovici leta 
2017. Zmagovalci 
bodo avtomatično 
uvrščeni na svetovno 
tekmovanje Awards v 
letu 2018.  ❙
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LafargeHolcim Forum 

f
na spletni strani 
LafargeHolcim 
Fundacije so na 
voljo video posnetki 
ključnih predavanj.

undacija Lafargeholcim pospešuje mednarodni in interdisciplinarni 
dialog z vodenjem in organizacijo simpozijev na različnih področjih.
Forum sestoji iz triletnih nizov konferenc na temo trajnostnega grad-
beništva. Konference se izvajajo v sodelovanju z univerzami, ki so 
partnerice Fundacije. Forum traja več dni in skupaj z delavnicami ter 
obiski lokacij predstavlja akademsko platformo za arhitekte, inženirje, 
strokovnjake s področja gradbeništva in različne specialiste vseh gene-
racij. S pomočjo te platforme se izmenjujejo informacije o ustvarjanju 
okolja, ki je izgrajeno trajnostno. Na ta način se pospešuje trajnostni 
razvoj. 
Strokovne delavnice Okrogle mize se redno odvijajo in dopolnjujejo Fo-
rum. Združujejo strokovnjake različnih področij – vključno z znanstve-
niki, ki se ukvarjajo z razvojem materialov, inženirji, arhitekti, sociologi, 
zgodovinarji, oblikovalci politik in vodilnimi v industriji – z namenom, 
da se ustvari jasen načrt, s pomočjo katerega se bo gradbeništvo po-
sodobilo in preusmerilo v bolj trajnostno prihodnost.

1 > Vodilni strokovnjaki iz arhitekture, grad-
beništva, urbanizma, družbenih ved, poslovne-
ga sveta in industrije iz štiridesetih držav so se 
sestali v Detroitu med 7. in 9. aprilom 2016 na 5. 
mednarodnem LafargeHolcim Forumu.
2 > Druženje na dvorišču Diega Rivere v 
galeriji Detroit Institute of Arts; serija fresk 
mehiškega umetnika je nastala v letih 1932-33. 
Sestavlja jo 27 delov, ki upodabljajo industrijo 
družbe Ford Motor Company.

5. mednarodni Forum se je odvil v Detroitu 
(ZDA) v aprilu 2016 na temo "Infrastrukturni 
prostor". Na njem so se zbrali vodilni misleci 
s področja arhitekture, inženirstva, urbanega 
načrtovanja, družbenih znanosti, gospodar-
stva in industrije iz štiridesetih držav. Preu-
čevali so se načini, kako doseči dolgoročno 
infrastrukturo, ki trajnostno vzdržuje človeški 
habitat. 

proučevanje TrajnoSTnih 
inSTruMenTov za urbano 
infraSTrukTuro
Foruma se je udeležilo približno 300 udele-
žencev iz vsega sveta, prvič tudi iz Slovenije. 
Ključne nagovore na Forumu so imeli med-
narodno priznani strokovnjaki. Svetovalec za 
urbanizem in regeneracijo Ricky Burdett, pro-
fesor na London School of Economics & Poli-
tical Science (LSE) iz Združenega Kraljestva je 
potrdil pomembnost vloge infrastrukture kot 
dejavnika sprememb, ki omogočajo bolj vital-
no družbeno okolje. "Z vzponom mest je urba-
na infrastruktura postala ključ za trajnost, s 

21

STRAN  42   |   Lafarge  CeMeNT  SLOVeN I Ja   |   pOLeTJe  2016   |   LC  T IM



priložnostjo, da pusti globok pečat," je dejal. 
Arhitektka in raziskovalka globalne infrastruk-
ture Keller Easterling, profesorica univerze 
Yale iz ZDA, je razvila konceptualni okvir na 
osnovi svoje raziskave in objave Extrasta-
tecraft. "Infrastrukturni prostor je operacijski 
sistem za oblikovanje mesta – poudarja ume-
tnost relevantnosti načrtovanja kot instru-
menta za obravnavanje in soočanje z radikal-
nimi spremembami globaliziranega sveta," je 
dejala.
Novinar Detroit Free Pressa in dobitnik Puli-
tzerjeve nagrade Stephen Henderson iz ZDA 
je udeležence konference vpeljal v komple-
ksnost v kontekstu urbanega središča De-
troita: "Zapuščenost in potencialno ponovno 
rojstvo ene soseske v Detroitu lahko poglobi 
naše razumevanje urbanega trajnostnega 
razvoja."
Strokovnjak za afriško infrastrukturo in ra-
zvoj ter Izvršni sekretar Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Afriko (UNECA) Carlos 
Lopes iz Etiopije je predstavil napoved za ra-
zvoj infrastrukture v Afriki: "Kontekstualizacija 

detroit je sopomenka za avtomobil. Vendar pa se 
je izgradnja te industrije zanašala na transpor-
tne poti za rudo, lokalno železniško mrežo, ki 
je dobavitelje povezovala s proizvodnjo, in na 
največje tramvajsko omrežje v Združenih državah 
Amerike – slednje je bilo kasneje odstranjeno. 
Tudi centraliziran produkcijski model ni preživel; v 
dvajsetih letih prejšnjega stoletja je Ford začel s 
selitvijo proizvodnje v manjše tovarne izven mesta 
in stran od delavskih gibanj. 
po drugi svetovni vojni se je prebivalstvo detro-
ita razširilo preko meja mesta. Infrastruktura, 
ki je nekoč poganjala rast mesta, je zdaj postala 
obremenjujoča za vzdrževanje. Ne le, da so zdaj 
celi infrastrukturni sistemi starejši od predvidene 
življenjske dobe, mesto tudi servisirajo na načine, 
ki so nezdružljivi s sedanjimi in prihodnjimi 
oblikami zaposlovanja. S tem ko se infrastrukturni 
prostor Detroita na novo zamišlja, se lahko odprejo 
širše vloge novih generacij infrastrukture kot teh-
nološke in socialne materije – ta ni več le osnova 
za bolj robustne oblike razvoja, ampak prej pravica 
do trajnostnega načina življenja.  ❙

Mesto detroit 
sedanjih razmer na trgu in dobro razumevanje 
tveganj bosta pomembna prispevka za priho-
dnost regije."
Veleposlanik za vodo, Henk Ovink, poseben 
odposlanec nizozemske Mednarodne organi-
zacije za vodo je ponazoril, kako gre najbolje 
obravnavati tveganja glede vode na regionalni 
in mednarodni ravni. "Voda, ki predstavlja naj-
pomembnejše globalno tveganje, je v samem 
središču negotove prihodnosti," je dejal.
Sočasne skupine v delavnicah, ki jih je vo-
dilo več kot 30 mednarodnih strokovnjakov 
s svojimi prispevki, so v ospredje postavile 
koncept za trajnostno grajeno okolje v štirih 
t. i. merilih: sprejemanje sodobnih tehnologij 
(arhitekturno merilo), širitev instrumentov za 
urbano infrastrukturo (velemestno merilo), 
prepoznavanje politično-okoljskih ekologij 
(teritorialno merilo) in raziskovanje vzorcev 
svetovne urbanizacije (planetarno merilo). 
Celodnevne ekskurzije na glavno temo "Infra-
strukturni prostor" so vsebovale obiske lokacij 
širom Detroita.  ❙
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3 > V Detroitu je danes 92.000 hiš zapuščenih, od nekdanjih skoraj dveh 
milijonov prebivalcev jih danes v mestu živi le še 700 tisoč. Mesto se je ne-
katerim predelom preprosto odpovedalo. Pa vendar so izjeme; s projektom 
Beltline skupina podjetij nadgrajuje svojo skupno infrastrukturo.    
4 > Delavnice so potekale v McGregor Memorial Conference centru. 
Sijajno stavbo je zasnoval priznani arhitekt Minoru Yamasaki, zgrajena je 
bila leta 1958.    
5 > Michigan Building, nekdaj veličastna, danes izžeta stavba. V pro-
storu, kjer je bilo nekdaj gledališče za 4.000 gostov, so danes parkirišče za 
osebna vozila in pisarne.  

3
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spodbujanje 
       prihodnje generacije

undacija Lafargeholcim prepoznava pomen sodelovanja s prihodnjo 
generacijo pri promociji inovativnih pristopov k trajnostni gradnji na 
različne načine. Tekmovanje Mednarodne nagrade ima tudi katego-
rijo "Prihodnja generacija" za koncepte in vizije študentov in mladih 

> 53 mladih nagrajencev "Prihodnja generacija" 2014 z vsega sveta se 
je srečalo na "Next Generation Labu" na Times Squareu v New Yorku, kjer 
so si izmenjali ideje o prihodnosti trajnostne gradnje.  

2 > "Pripoved o uničenem mestu - spominsko obeležje potresa in arheološki muzej", Agadir, Maroko, avtor: BOM arhitektura, Pariz, Francija (druga 
nagrada v kategoriji "Prihodnja generacija" 2014 za Afriko in Bližnji vzhod)    3 > "Lagunska kapela - cerkev iz recikliranega lesa in center za lokalno 
skupnost", Laguna Zoh, Mehika, avtorji: študentje Universidad Nacional Autónoma, Mexico City, Mehika (druga nagrada v kategoriji "Prihodnja generacija" 
2014 za Latinsko Ameriko)    
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strokovnjakov do tridesetega leta starosti. 45 
% vseh sodelujočih na zadnjem nagradnem 
tekmovanju je bilo v kategoriji "Prihodnja ge-
neracija"; skupno je bilo podeljenih 25 nagrad 
in priznanj študentom in mladim arhitektom.
Na mednarodnem Forumu podiplomski štu-
dentje tekmujejo v natečaju za najboljši pla-
kat, kar jim zagotavlja priložnost za dialog in 
mreženje z nekaterimi najboljšimi svetovnimi 
praktiki, poleg tega pa se na simpoziju tako iz-
razijo vizije mladih strokovnjakov. Tako je tudi 
letošnji forum poleg sodelujočih iz vodilnih 
tehničnih univerz, ki so povezane s Fundacijo 
LafargeHolcim, ponudil prostor podiplomskim 
študentom za predstavitev svojih konceptov 
na razstavi jutrišnjega "infrastrukturnega pro-
stora". Zastopane so bile naslednje univerze: 
American University v Bejrutu, Libanon; Ame-
rican University v Kairu, Egipt; Ecole Supéri-
eure d’Architecture iz Casablance, Maroko; 
Massachusetts Institute of Technology, ZDA; 
Universidad Iberoamericana, Mehika; Uni-
versidade de Sao Paulo, Brazilija; University 
of British Columbia, Kanada; University of 
Melbourne, Avstralija; University of Michigan, 
ZDA; University of the Witwatersrand, Južna 
Afrika; Federal Institute of Technology (ETH 
Zürich & EPFL Lausanne), Švica; Univerza 
Tongji in Univerza Tsinghua, Kitajska.  ❙

~
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5. mednarodne nagrade LafargeHolcim 
za trajnostne gradbene projekte.
Denarni sklad znaša 2 milijona USD.

Ugledne tehnične univerze bdijo 
nad neodvisnimi žirijami v petih 
regijah sveta. Projekte v poznejših 
fazah načrtovanja ocenjujejo v 
skladu s "ciljnimi izzivi" za trajnostno 
gradnjo. Dodeljujejo tudi dodatne 
nagrade za vizionarske ideje mladih 
strokovnjakov in študentov. Več o tem 
na www.lafargeholcim-awards.org.
LafargeHolcim Awards je pobuda 
Fundacije LafargeHolcim za 
trajnostno gradnjo in jo podpira 
LafargeHolcim, vodilno svetovno 
podjetje v industriji gradbenih 
materialov. Skupina ima dobro 
uravnoteženo prisotnost v 90 
državah. V Sloveniji je prisotna preko 
družbe Lafarge Cement.

LafargeHolcim Awards niso 
zgolj pripomogle k zavesti, 
ampak so hkrati dvignile 
nivo našega ukvarjanja s 
trajnostjo.”

Alejandro Aravena, arhitekt, partner pri Elemental, Čile.
Član sveta LafargeHolcim Foundation od leta 2013.
Pritzkerjev nagrajenec 2016.

 
 

 

“

LC  T IM   |   Lafarge  CeMeNT  SLOVeN I Ja   |   pOLeTJe  2016   |   STRAN  45



Fo
to

: R
ol

an
d 

H
al

be

Haus 36 je v celoti oblikovana in strukturirana v izolacijskem betonu. 
Gre za prvo tovrstno hišo v Nemčiji. Tako pri zunanjih zidovih kot tudi pri 
fasetirani strehi gre za inovativno rabo tega materiala. Na ta način je 
omogočena enovita konstrukcija, hkrati pa so odpravljeni dodatni toplotni 
mostovi. Matthias Bauer, vodja MBA/S Associates, je temeljito raziskoval 
in načrtoval možnosti tega materiala. Tako je nastala ta resnično moderna 
prototipska hiša. 

Mba/S-u verjamejo, da posebni kraji zah-

tevajo posebne rešitve. Ob upoštevanju 

izhodiščne postavke, v skladu s katero se 

mora zaščititi hišo pred cestnim nivojem, 

zagotoviti dobro usmeritev in razgled na 

mesto ter izkoristiti potencial odprte vrtne 

površine, spominja ta monolitna zgradba 

skorajda na gorski kristal. 

Karakteristična oblika se iz daljave s svojo 

trikotno poševno streho harmonično sta-

plja v kontekst stanovanjskega naselja. Ko 

se človek približa, postane očitna živa nav-

zočnost neobičajne geometrijske oblike, ki 

v jo nadgrajuje odnos med zunanjim in notranjim prostorom. 

Pri tovrstnem projektnem pristopu morajo biti streha in zidovi kot 

glina prilagodljivi za oblikovanje in uliti morajo biti iz istega materi-

ala. Zaradi svojih izrednih materialnih karakteristik je bil nazadnje 

izbran na mestu ulit brezstični izolacijski beton. Rezultat je izredno 

bivanjsko okolje. 

Na ta način so v MBA/S-u dosegli ne le to, da ni bila več potrebna 

dodatna toplotna izolacija, temveč so se tudi izognili tipičnim okolj-

skim in fizikalnim problemom. Optimizirana formula in uporaba izo-

lacijskega betona je v Nemčiji edinstvena. Haus 36 je čisti monolit 

z zidovi, tlemi in streho ulitimi iz istega materiala, ki na pobočju 

hriba stoji kot balvan.

Pri tem naravnem, kompozitnem materialu, ki se da popol-   ...  

Mejnik v lahkih betonih
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o projekTu

naziv projekTa: 
Haus 36

LokaCija: 
Stuttgart, Nemčija

naročnik:
zasebni

arhiTekTura:
ekipa: Matthias Bauer, 
Björn Sippel, Sabine 
Schneider, Sven 
Hummerich, Martin Blank, 
Wulf Kramer, Walker 
Stone, Aidas Barzda, 
Chistian Mayer, Thomas 
Krause

SveTovaLCi
Statika: 
RFR Group, Stuttgart
Strojnik pogodbenik: 
Schöllhammer Energie-
Systeme
Svetovalec za fasado: 
VS-A
klimatski inženiring: 
Transsolar
krajinski arhitekti: 
Glück 
Landschaftsarchitektur
načrtovanje svetlobe: 
.PSLAB

proizvajaLCi
izolacijski beton: 
Technopor
Les: FSC-Sipo-Mahagoni
Liti polimer: HI-MACS® 

izvedeno:

2014

dejanSka površina: 

323 m2

zazidana površina: 

465 m2

bruTo voLuMen 
objekTa: 

1.050 m3

Projekt je bil nominiran 
za nagrado Mies van der 
Rohe 2015.



... noma reciklirati, pride do izredne toplotne izolativnosti na dva 

načina: običajni agregat iz kamna se nadomesti z granulatom iz re-

cikliranega penjenega stekla, cementna matrica pa vsebuje 20 % 

zračnih mehurčkov. Gre za paropropustni material z debelino zidu 

45–50 cm, ki omogoča idealne sobne temperature in ravnovesje 

vlažnosti, podobno kot stara kamnita hiša, ki pozimi dalj časa osta-

ne topla, poleti pa je dalj časa hladna. 

Strukturna osnova v splošnem sledi načelu monolita; sklopljen 

ovoj deluje kot okvir na dveh 

nosilnih zidovih. MBA/S je v 

sodelovanju s skupino stro-

kovnjakov raziskal in testi-

ral izolacijski beton skupaj 

z lokalno betonarno, da je tako dosegel optimalne rešitve za vse 

tehnološke in estetske zahteve. Haus 36 (ponovno) združuje arhi-

tekturo, statiko oziroma strukturo, izolacijo in tehnične instalacije 

v enovitem sloju betona. 

Vzdušje varnosti in domačnosti je subtilno uravnovešeno z velikimi 

1 > Kopalnica v mansardi z razgibano streho in velikimi površinami, ki 
povezujejo notranjost in zunanjost.    2 > Stopnice do glavne spalnice so 
elegantno obešene med dve jekleni mreži brez dodatnih povezav.    3 > 
Polja okroglih luknjastih oken so uporabljena v prostorih, ki zahtevajo 
zasebnost. Ustvarjajo intenzivno igro svetlobe in senc, dneva in noči.

Izbrani materiali 
omogočajo idealne 
sobne temperature in 
ravnovesje vlažnosti. 

12
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odprtinami, ki v prostor spuščajo senzacionalno svetlobo in dimen-

zijo. Pri Haus 36 je groba konstrukcijska površina enake površin-

ske teksturne kakovosti tako zunaj kot znotraj. Vse površine so 

haptične in tople brez votlega zvoka. Iz živih betonskih tonov se 

pojavljajo svetlo srebrni toni. Grobo žagani opaži zagotavljajo boga-

to in odgovarjajočo površinsko estetiko, ki je podobna kamnitemu 

zidu. Predstavlja tudi subtilen kontrast finim panelom iz naravnega 

lesa, ki uokvirjajo notranjo stran odprtin. 

Osrednje stopnišče povezuje tri nadstropja. Zadnjih enajst posa-

meznih stopnic, ki vodijo v glavno spalnico staršev nad glavnimi 

dnevnimi prostori, je elegantno obešenih med dve jekleni mreži 

brez dodatnih povezav. Rahlo zibajoč občutek ob vzponu v najbolj 

zasebne sobe v hiši je primer skrbi za detajl, ki jo je Matthias Bauer 

vložil v mnoge osnovne komponente te hiše, v katerih lahko upo-

rabniki uživajo vsak dan.  ❙

Besedilo: MBA/S Associates

4 > Severna stran 
5 > Zahodna stran 
6 > Južna stran
7 > Vzhodna stran  

3
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Mba/S associates

PREDSTAVITEV

Mba/S associates delujejo na 
področjih arhitekture, urbanizma 
in krajinske arhitekture in jih med 
seboj ne ločujejo. Njihova gonilna moč 
je interes za raziskovanje možnosti 
odnosa med javnim in zasebnim 
ter posodobitev s pomočjo novih 
rešitev v vseh obsegih in programih. 
Razvijajo strategije, proučujejo 
zasnove, načrtujejo specifične 
rešitve in gradijo trajnostne projekte 
v njihovih kontekstih, kulturi in 
ambiciji. Strankam vzbudijo interes 
z vpogledi v posledice kombiniranja 
zahtev in želja z oblikovanjem. Projekt 
načrtujejo od izhodiščnega razmisleka 
preko zasnove do končnega projekta, 
cenitve in njegove uresničitve. V svojo 
obstoječo mrežo pri tem vključujejo 
strokovnjake specialiste in svetovalce. 
z nevsakdanjim pristopom in 
inovativnimi idejami razvijajo 
preproste rešitve za kompleksne in 
včasih celo nasprotujoče si cilje, hkrati 
pa preproste stvari naredijo posebne. 
Izdelajo funkcionalne in trajne rešitve 
s projektnimi postopki, ki so procesno 
naravnani in vključujoči. 
na osnovi petnajstletnih izkušenj in 
uspešnih izvedb prihajajo do novih 
idej in metod, ki jih aplicirajo pri 
inženiringu, materializaciji, gradbenih 
procesih in celostni učinkovitosti glede 
energije in virov. Petnajstčlansko 
delovno ekipo MBA/S (projektanti, 
arhitekti, inženirji, ekipni sodelavci 
in računovodja) vodi Matthias Bauer. 
Ohranjajo vitko bazo, ki v sodelovanju 
z njihovo globalno mrežo partnerjev 
in svetovalcev učinkovito deluje 
na najvišji ravni tako za javne kot 
zasebne stranke.  

Mba/S
Matthias bauer associates
architecture.urbanism.landscape
Rotebühlstraße 44
70178 Stuttgart, Nemčija 
 office@mbas.de 
 www.mbas.de 

korak naprej PROJEKTI

> Arhitektura ustvarja prostorski učinek na sicer zmernem tlorisu celotne stavbe (10 x 12 metrov). 
V ospredju je hišica za goste.  

8 > Situacija   9 > Prerez 1   10 > Prerez 2
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> Nostalgičen spomin 
na nekdanjo vinsko 
klet

vinska klet Brežice
v

Projekt vinske kleti je prenova kletnih prostorov stanovanjske hiše 
in predstavlja zadnjo fazo celovite obnove domačije v Posavju. 

preteklosti je prostor služil zorenju in shranjevanju domačega 

vina, ko so domačijo še obdajali vinogradi na južnih in zahodnih 

pobočjih. S postopnim opuščanjem domače pridelave vina, menja-

vo vinogradov z orehovimi nasadi in prenovo domačije v sodobno 

obliko podeželske stanovanjske hiše je prvoten prostor izgubil svoj 

namen. Danes je prostor namenjen druženju in spominu na vinsko 

tradicijo domačije.

Na zasnovo je močno vplivala prenova konstrukcije preostalega 

dela hiše, ko je bilo že nekaj let nazaj treba takrat manj pomem-

ben prostor kleti predreti z dvema dodatnima stebroma in dvema 

nosilcema. Takratna tehnična nujnost je kasneje postala osrednja 

konceptualna poteza prenove vinske kleti.

Izbor materialov je okleščen na dva osnov-

na, armirani beton, izhajajoč iz obstoječih 

konstrukcijskih elementov, in masiven hra-

stov les. Vsi obstoječi nosilci in stebri so bili 

ob prenovi fino brušeni, nanje pa obešena 

konzolna pulta enake obdelave. S tem so 

tri starostna obdobja betonskih elementov 

oblikovno poenotena, razlike med njimi pa 

so opazne le na ravni detajlov. Tlak je na 

licu mesta vlit beton, finalno brušen. Sten-

ske obloge, police in kredenca so izdelane 

iz večkrat krtačenega hrastovega lesa. ... 
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o projekTu

naziv projekTa:
Vinska klet Brežice

LokaCija:
okolica Brežic

naročnik:
zasebni

arhiTekTura: 
studio abiro:
Katja Cimperman, 
Anja Cvetrežnik, 
Matej Blenkuš

obdeLava 
beTona:
Coston, d. o. o.

MizarSke 
obLoge:
Mizarstvo Medved, 
Erih Medved, s. p. 

SToLi:
Artek (Kubus 
Interier, d. o. o.)

kLop in Miza:
Mizarstvo Medved, 
Erih Medved, s. p., 
po načrtih studio 
abiro, d. o. o. 

oSveTLiTev:
Arcadia, d. o. o.

LeTo projekTa: 

2015
LeTo izvedbe:

2015 

4 > Tloris kleti    5 > Vzdolžni prerez kleti

1

5

0 1 3 m

4

0 1 3 m
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4 > Tloris kleti    5 > Vzdolžni prerez kleti

STudio abiro, 
arhitekturno 
načrtovanje

abiro je ljubljanski 
arhitekturni studio, ki 
od leta 1998 ustvarja na 
področju arhitekture in 
notranje opreme. Za svoje 
delo je prejel številne 
nacionalne in mednarodne 
nagrade, posveča pa se 
večinoma večstanovanjski 
in individualni stanovanjski 
gradnji. Ob tem pa je, glede 
na uspehe na različnih 
javnih arhitekturnih 
natečajih, izvedel tudi 
odmevne stavbe in objekte 
na področju javnih knjižnic, 
športne infrastrukture in 
prometne infrastrukture.
v 18 letih delovanja se 
je ekipa arhitektov in 
sodelavcev redno menjala 
in dopolnjevala. Ustvarjalno 
jedro biroja tvorijo Matej 
Blenkuš, Katja Cimperman 
in Anja Cvetrežnik. V biroju 
stalno dela 7 arhitektov in 
absolventov arhitekture.
abiro s svojim delom 
prisega na predanost 
in zanesljivost, sočasno 
inovativnost in brezčasnost 
ter stvaren in subtilen 
odnos do naročnika, 
prostora in stroke. 
Slednje se na projektih 
in izvedbah odraža skozi 
izbrano materialnost, 
racionalno tlorisno 
zasnovo, premišljene 
detajle in načrtovano 
večplastnost, ki v projektih 
še zmeraj pušča prostor za 
raznolike interpretacije in 
neodgovorjena vprašanja.

Studio abiro, arhitekturno 
načrtovanje, d. o. o. 
Igriška ulica 3 
1000 Ljubljana 
info@abiro.net
www.abiro.net

PREDSTAVITEV

... Podobno kot se z brušenjem razkrije bo-

gata struktura litega betona, s krtačenjem 

masiven les pridobi na teksturi, kakovosti 

dotika in globini obrabe. V prostor dodano 

pohištvo, klop, stoli in miza, sledi istim na-

čelom oblikovanja, preprostosti, funkcional-

nosti in uporabi svetle brezove ter jelševe 

vezane plošče.

Posebnost prostora je svetlobna stena, 

200 betonskih valjev, objetih s hrbtno 

osvetlitvijo. Ideja izhaja iz želje, da kljub 

dejstvu, da v prostoru pogoji niso več pri-

merni za arhiviranje ustekleničenega vina, 

le-ta ne izgubi spomina na prvotni namen. 

"Kamnite steklenice" s svojo presenetljivo 

1 > Izbor 
materialov je 
okleščen na 
dva osnovna, 
armirani beton 
in masiven 
hrastov les. 
2 > Pred dosego 
željenega 
učinka 
osvetlitve so 
avtorji testirali 
svetila in 
betonske valje.
3 > Prostor 
pred prenovo  
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pojavnostjo ohranjajo vzdušje prave vinske 

kleti, hkrati pa s polnostjo in težo v prostor 

vnašajo pridih melanholične nostalgije. S 

hrbtno osvetlitvijo pa po drugi strani iščejo 

kontrast v lebdenju, prosojnosti in nedolo-

čljivi globini.

Na videz zelo preprost projekt je v resnici 

prepreden z drobnimi podrobnostmi, viri 

svetlobe, odboji, smermi pogledov. Doži-

vljajska pestrost tako pripomore k pove-

čanju občutene velikosti prostora, ki sicer 

meri le 20 m2, toliko, kolikor gostov se je ob 

otvoritvi v njem prijetno zabavalo.  ❙

Besedilo: abiro

3
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Okoljsko socialni 
"perpetuum mobile" 

na pipanovi      
Pipanova 28 je namensko grajen objekt za stanovanja z minimalnim 
prostorskim standardom. 23 enot je namenjenih začasni rešitvi 
stanovanjskega problema.  
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o projekTu

naziv projekTa: 
Pipanova 28

LokaCija: 
Pipanova pot 28, Ljubljana 

Tip objekTa: 
večstanovanjska stavba v 
pasivnem standardu

naročnik: 
Javni stanovanjski sklad 
MOL; vodja projekta MOL: 
Tonka Grgič

avTorji: 
Dans arhitekti: 
Rok Bogataj, Mihael 
Dešman, Eva Fišer 
Berlot, Vlatka Ljubanović, 
Katarina Pirkmajer 
Dešman

projekTivno podjeTje: 
Dans arhitekti, d. o. o.

projekTna Skupina: 
Veronika Ule, Katja 
Gavran (arhitektura), 
Franc Žugel (gradbene 
konstrukcije), Bojan 
Mehle (strojne instalacije), 
Tomi Križaj (električne 
instalacije), Bojc Jerman 
(nizkoenergijska zasnova)

krovni izvajaLeC: 
Givo, d. o. o.

vabLjeni naTečaj: 

2007

projekTiranje: 

2007–2009

LeTo izgradnje: 

2012

površina parCeLe: 

900 m2

neTo površina 
objekTa: 

647 m2

vrednoST goi deL: 

1.000.000 EUR

okacija v šentvidu je kljub bliži-

ni avtoceste in železniške proge 

mirna in odmaknjena. Celotna 

zasnova postavitve objekta v prostor in zu-

nanje ureditve izhaja iz lege gradbene par-

cele med ulico Pipanova pot in železniško 

progo Ljubljana–Jesenice. Na severnem 

vstopnem delu je zato urejeno parkirišče, 

objekt pa je postavljen na širši južni del 

parcele in ne presega zazidalne meje proti 

železnici.

Objekt ima sodoben arhitekturni izraz. V 

predmestno okolje se vključuje s preprosto 

členjeno stavbno maso in natančno umer-

jenim nagovorom volumnov ter fasadnih 

obdelav. 

Zadrega z majhno in ozko parcelo ter višinskimi omejitva-

mi je rešena z umestitvijo objekta v poglobljen "kokpit". 

Dvorišče s parkirišči v naklonu se zaključi z vhodom v 

objekt, označenim s previsom, ki sloni na dveh stebrih. Na 

ta način je teren "potegnjen" pod objekt. Nagnjena stebra 

dajeta objektu specifično identiteto. Takoj je jasno, da gre 

za majhen stanovanjski blok, ni pa razvidno število enot in 

tip stanovanj. Posamezne bivalne enote so zelo skromnih 

površin; stanovanje za eno osebo meri 14 m2, za dve 17 

m2, za štiričlansko družino pa 29 m2. Klet objekta je delno 

odprta proti zunanjim površinam – poglobljenemu terenu 

in lahko služi za bivalne ter skupne prostore, to so vhod z 

vetrolovom, stopnišče, dve bivalni enoti za funkcionalno 

ovirane osebe in večnamenski prostor. Na delno vkopa-

no bazo je postavljena kompaktna stavbna masa dveh 

etaž, ki jo obdaja poenotena zunanja opna pred ozkimi ...     

1 > Majhen stanovanjski blok, zgrajen v pasivnem standardu, je namenjen začasnemu reševanju stanovanjskih 
potreb socialno ogroženih.    2 > V stavbi je 23 stanovanj z minimalnim prostorskim standardom.

2
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...      balko-

ni, kovana je-

klena mreža, 

ki daje objek-

tu žlahtnost, 

o p a zova l c u 

zakriva gosto-

to in približa merilo stanovanjskega bloka 

merilu okoliških enodružinskih hiš. Okna 

enot, ki so pravzaprav balkonska vrata, vo-

dijo na ozke balkone, pred katerimi je kova-

na mreža, ki služi za intimnost balkonov in 

zakriva sušenje perila. Orientacija vseh 23 

bivalnih enot je vzhod–zahod, kar omogoča 

ustrezno dnevno osončenost, predvsem v 

zimskem času. Za več zasebnosti in senče-

nje so za belo mrežo obešene rjave smučne 

zavese.

Posebnost objekta je tudi ta, da je to prvi 

večstanovanjski objekt v Sloveniji, zgrajen 

v pasivnem standardu. Gre za plus energij-

sko hišo, ki proizvede več energije, kot jo 

porabi. Objekt ima toplotni ovoj z minimal-

nimi transmisijskimi izgubami in mehansko 

prezračevanje z rekuperacijo. V bivalnih 

enotah ni grelnih teles in se vso ogreva-

nje ter hlajenje prostorov izvaja s pomočjo 

predpripravljenega zraka. Za pripravo zraka 

se uporablja toplota zemeljskega izmenje-

valca toplote.

Zaradi zelo striktnih in skromnih prostor-

skih pogojev ter velike koncentracije malih 

bivalnih enot (23 enot in 44 prebivalcev na 

647 m2 skupaj z vsemi pomožnimi prostori) 

korak naprej PROJEKTI

3 > Kovana jeklena mreža poskrbi tudi za žlahtnost objekta.    4 > Posamezne bivalne enote so zelo skromnih mer.    5 > Stavba je zgrajena na majhni 
in ozki parceli.    6 > Dvorišče s parkirišči se zaključi z vhodom v objekt. 

Gre za prvi 
večstanovanjski 
objekt v 
Sloveniji, zgrajen 
v pasivnem 
standardu.

je razvod instalacij zelo kompleksen in 

premišljeno tridimenzionalno razpeljan po 

celotni hiši, tudi v konstrukciji, s ciljem, da 

zasede minimalen volumen.

Na strehi objekta je fotovoltaična elektrar-

na, ki proizvede več električne energije, 

kot jo stavba potrebuje za ogrevanje in 

hlajenje. Vrednost viška energije bo lastnik 

objekta usmeril v znižanje najemnin naje-

mnikov, kar predstavlja nekakšen okoljsko 

socialni "perpetuum mobile".  ❙

Besedilo: DANS arhitekti

43
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danS arhitekti
danS arhitekti gradijo 
prostore in kulturo, 
v katerih prebivamo, 
delamo, čutimo in se 
srečujemo. Raziskujejo 
odnos človeka do 
grajenega okolja, snujejo 
inovativne načine uporabe 
prostorov in se opirajo na 
izvorni fenomen gradnje, 
izkoriščajo priložnosti, ki jih 
odpira trajnostna gradnja, 
in možnosti prijetnega 
počutja v prostoru. Naj 
gre za urbane prostore ali 
inženirske objekte, obsežne 
prostore z velikim pretokom 
ljudi ali intimne kotičke, 
znajo ustvarjati nianse, 
ki odsevajo in oblikujejo 
razpoloženja. 

danS arhitekti – Rok 
Bogataj, Miha Dešman, 
Eva Fišer Berlot, Vlatka 
Ljubanović in Katarina 
Pirkmajer Dešman – kot 
partnerji delujejo od leta 
2004. 

dans arhitekti
Novi trg 6
1000 Ljubljana
dans@dans.si
www.dans.si

PREDSTAVITEV

7 > Vzdolžni prerez    8 > Tloris nadstropja    9 > Situacija širšega območja

energijske karakteristike objekta

1. poraba toplote za ogrevanje po pureS 7. člen: 7.406 kWh
2. poraba energije za ogrevanje po phpp: 14,8 kWh/m2 letno
3. poraba energije za ogrevanje in pogon prezračevanja, 
skupaj: 12.692 kWh (električna energija)
4. poraba primarne energije = poraba električne energije 
(porabljena el. energija minus proizvedena el. energija) x 2,5 = 
(12.692 - 14.000 kWh = - 1.308 kWh x 2,5 = - 3.270 kWh!
Če k porabi za ogrevanje prostorov prištejemo še drugo porabo 
za vzdrževanje objekta (luči, skupne naprave …) smo nekje na 
izenačenju, torej je stavba ničti porabnik primarne energije 
glede ogrevanja, prezračevanja in skupnih naprav.  ❙

65
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Z uradnim odprtjem najdaljšega železniškega predora na svetu – 
57-kilometrskega baznega predora Gotthard v Švici 1. junija 2016, je v niz 
številnih predorskih projektov širom sveta, v katerih je svojo vlogo odigral 
LafargeHolcim, dodan še en velik infrastrukturni projekt. 

> Gotthard je 
sinonim za rekordne 
dosežke. Ob odprtju 
železniškega predora 
skozi goro leta 1882 
je bil ta najdaljši 
na svetu. Njegov 
sodobnik je ponovno 
svetovni rekorder. 

Gotthard, 
najdaljši železniški  
predor na svetu
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n ova povezava skozi alpe, 

ki vključuje predora gotthard in Ceneri, 

predstavlja švicarski stoletni projekt. Gre 

za enega največjih evropskih okoljevarstve-

nih projektov. Pričakuje se, da bo prehod 

določenega dela potniškega in tovornega 

transporta s cest na železnico vsako leto 

prihranil za 130 milijonov švicarskih fran-

kov okoljskih stroškov. Potovalni čas med 

Zürichom in Milanom ter mnogimi drugimi 

destinacijami severno in južno od Alp pa se 

bo skrajšal za eno uro. 

Nov predor leži 600 metrov pod staro žele-

zniško progo Gotthard. Predhodnika dana-

šnjega železniškega predora so odprli leta 

1882 in tudi ta je bil ob svojem dokončanju 

najdaljši na svetu. Prvotni načrti za novi 

predor segajo že v leto 1947. Načrt je do 

končnega preboja med krajema Sedrun in 

Faido v letu 2010 doživel veliko sprememb, 

recesija v sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja ter nestrinjanje med odločevalci ... 

o projekTu

doLžina: 
zahodna cev: 

56,978 km
vzhodna cev: 

57,091 km

Skupna doLžina vSeh Cevi in jaškov:

151,84 km

preMer vSake od Cevi: 8,83–9,58 m

razdaLja Med povezovaLniMi 
gaLerijaMi: približno 325 m

največje nadkriTje: 
2.300 m

MiniMaLni krivinSki poLMer: 
5.000 m
severni portal – nadmorska višina 460 m
južni portal – nadmorska višina 312 m

najvišja koTa predora: 
549 m nad morjem

gradienT povišanja:
na severnem portalu: skupaj 89 m in 
največ 4,055 ‰
od juga: do 237 m in največ 6,76 ‰

eLekTrifikaCijSki SiSTeM: 
15 kV, 16,7 Hz

koLičina izkopanega MaTeriaLa: 

28.200.000 t 
(ali 13.300.000 m3)

šTeviLo TbM vrTaLnih STrojev: 
štirje Herrenknecht Gripper TBM – stroja 
št. S - 210 in S - 211 sta "delala" proti 
severu od Bodia proti Faidu in Sedrunu (z 
vzdevkom Sissi in Heidi), stroja št. S - 229 
in S - 230 sta "delala" na južnem delu od 
Erstfelda proti Sedrunu (njun vzdevek Gabi 
I in Gabi II)

začeTek deL: 

1993
1996 (predhodna dela)

2003 (izkop)

dokončan: 

2016

Spoznajte projekt podrobneje na 
      www.gottardo2016.ch  
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Sedrun

7,7 km 8,7 km11,3 km 13,7 km
15,6 km
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S hitrostjo 250 na uro skozi Alpe
Bazni predor Gotthard je eden najpomembnejših infrastrukturnih projektov v Evropi. 
Tovorni vlaki lahko po njem potujejo z velikimi hitrostmi po pomembni osi sever–jug. 
Predor so po sedemnajstih letih gradnje slavnostno otvorili letos junija, redni promet 
po njem pa bo stekel decembra letos.

Nothaltestelle

Bazni predor Gotthard

Genova

Rotterdam

Severna Afrika

Severni portal 
Erstfeld

Dostopni predor 
Amsteg Vzhodna cev

Zahodna cev

Večnamenska postaja
Sedrun Dostopni predor 

Faido

Severni portal 
Bodio

Italija

Nemčija

Francija

Španija

Švica

Os sever–jug

Os, ki povezuje pristanišča Severnega morja in italijansko obalo, 
je najpomembnejša tovorna os v Evropi. Na tej 1.400 kilometrov 
dolgi poti je letno prepeljanega 200 milijonov ton blaga. Predor 
Gotthard bo pripomogel k prenosu prometa s cest na železnico. 
Cilj je prepoloviti število tovornjakov, ki vozijo čez Švico, in s 
tem zmanjšati vplive na okolje.

Nove dimenzije

Prerez predora

Shema predora

– Bazni predor Gotthard je najdaljši železniški predor na svetu, 
vsaka od obeh cevi je dolga 57 kilometrov.

– Gradbeni stroški za celoten projekt znašajo okoli 
  21 milijard evrov.
– Temperatura v notranjosti gore znaša 50 stopinj Celzija.
– Vlak Eurocity je včasih potreboval za pot od Züricha do 
  Milana 4 ure in 10 minut. V prihodnosti le še 2 uri in 40 minut. 
– V prihodnosti bodo potniški vlaki v Švici vozili s hitrostjo 

do 250 km/h. Tovorni vlaki bodo skozi predor vozili 
s hitrostjo 160 km/h, kar je dvakrat hitreje kot danes.

Varnostna postaja
Odtok 
zraka

Dostopni 
predor

Jašek I
Jašek II

Večnamenska 
postaja

Večnamenska 
postaja

Kabelske 
povezave

Varnostna 
postaja

Varnostna 
postaja

Portal 
Bodio

Portal 
Erstfeld

Sedrun

€€€

  

         260 tovornih vlakov
    in 65 potniških vlakov bo lahko 
v prihodnosti dnevno prevozilo predor

50°C je temperatura 
         v notranjosti gore

kilometrov na uro 
bodo lahko vozili potniški vlaki

kilometrov na uro 
bodo lahko vozili tovorni vlaki

Nosilec vozne mreže

Odjemnik električnega toka

Sistem zatezanja 
vozne mreže

Svetli profil

Visokonapetostni kabel
Tir

11 milijard evrov so znašali 
      stroški izgradnje

290 kilometrov tirov
380.000 železniških pragov

250

160

Številke in dejstva
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Sedrun
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S hitrostjo 250 na uro skozi Alpe
Bazni predor Gotthard je eden najpomembnejših infrastrukturnih projektov v Evropi. 
Tovorni vlaki lahko po njem potujejo z velikimi hitrostmi po pomembni osi sever–jug. 
Predor so po sedemnajstih letih gradnje slavnostno otvorili letos junija, redni promet 
po njem pa bo stekel decembra letos.

Nothaltestelle

Bazni predor Gotthard

Genova

Rotterdam

Severna Afrika

Severni portal 
Erstfeld

Dostopni predor 
Amsteg Vzhodna cev

Zahodna cev

Večnamenska postaja
Sedrun Dostopni predor 

Faido

Severni portal 
Bodio

Italija

Nemčija

Francija

Španija

Švica

Os sever–jug

Os, ki povezuje pristanišča Severnega morja in italijansko obalo, 
je najpomembnejša tovorna os v Evropi. Na tej 1.400 kilometrov 
dolgi poti je letno prepeljanega 200 milijonov ton blaga. Predor 
Gotthard bo pripomogel k prenosu prometa s cest na železnico. 
Cilj je prepoloviti število tovornjakov, ki vozijo čez Švico, in s 
tem zmanjšati vplive na okolje.

Nove dimenzije

Prerez predora

Shema predora

– Bazni predor Gotthard je najdaljši železniški predor na svetu, 
vsaka od obeh cevi je dolga 57 kilometrov.

– Gradbeni stroški za celoten projekt znašajo okoli 
  21 milijard evrov.
– Temperatura v notranjosti gore znaša 50 stopinj Celzija.
– Vlak Eurocity je včasih potreboval za pot od Züricha do 
  Milana 4 ure in 10 minut. V prihodnosti le še 2 uri in 40 minut. 
– V prihodnosti bodo potniški vlaki v Švici vozili s hitrostjo 

do 250 km/h. Tovorni vlaki bodo skozi predor vozili 
s hitrostjo 160 km/h, kar je dvakrat hitreje kot danes.

Varnostna postaja
Odtok 
zraka

Dostopni 
predor

Jašek I
Jašek II

Večnamenska 
postaja

Večnamenska 
postaja

Kabelske 
povezave

Varnostna 
postaja

Varnostna 
postaja

Portal 
Bodio

Portal 
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         260 tovornih vlakov
    in 65 potniških vlakov bo lahko 
v prihodnosti dnevno prevozilo predor

50°C je temperatura 
         v notranjosti gore

kilometrov na uro 
bodo lahko vozili potniški vlaki

kilometrov na uro 
bodo lahko vozili tovorni vlaki

Nosilec vozne mreže

Odjemnik električnega toka

Sistem zatezanja 
vozne mreže

Svetli profil

Visokonapetostni kabel
Tir

11 milijard evrov so znašali 
      stroški izgradnje

290 kilometrov tirov
380.000 železniških pragov
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Številke in dejstva



...    glede različnih tras sta ga zaustavila za desetletja. Odločitev 

za novo železniško povezavo čez Alpe, imenovano AlpTransit (ta 

poleg predora Gotthard vključuje še predora Lötschberg in Ceneri) 

so na referendumu leta 1992 sprejeli švicarski volilci. Gradnja pre-

dora Gotthard se je začela leta 1996. 

LafargeHolcim je pri projektu partner tako pri gradbenih materialih 

kot tudi pri logistiki. 

Skrb za okolje je bila prednostna naloga od samega začetka pro-

jekta. Izkopan material se je na okolju prijazen način transportiral 

70 kilometrov daleč po tekočih trakih. Skupna količina izkopanega 

materiala je tehtala 28,2 milijona ton in LafargeHolcim je uspel 

reciklirati več kot tretjino te količine za agregate, ki se uporabljajo 

pri proizvodnji betona. Preostali material se je ponovno uporabil v 

številne druge namene, vključno za naravno krajinarstvo in dosto-

pne poti, ki vodijo do predora. 

Beton, ki je končni produkt mešanja cementa, drobljenega ka-

mna, vode in betonskih dodatkov, mora biti trajen, robusten in 

predvsem odporen na zmrzal in možne kemične reakcije. Holcim 

> Velik del izkopanih 
agregatov se je v 
goro vrnil v obliki 
betona. Odvečni 
material so med 
drugim uporabili tudi 
za izdelavo šestih 
otokov na jezeru Uri.

“LafargeHolcim 
je pri projektih 
Gotthard in 
Ceneri partner 
tako pri gradbenih 
materialih 
kot tudi pri 
logistiki.”
Švica je bil prisoten pri projektu od samega 

začetka in je leta 1996 začel z raziskavami 

za pravo cementno mešanico ter prave me-

tode uporabe. V testnem predoru je pri tem 

procesu testiral številne cementne formule 

in metode za uporabo ter pri tem upošteval 

značilnosti različnih kamnin, na katere se 

je v predoru mešanica nanašala. 

Naslednji pomemben dejavnik je bila logi-

stika. Zaradi dolge dostopne poti do predo-

ra je morala ostati pripravljena betonska 

mešanica dvanajst ur v tekočem oziroma 

nestrjenem stanju. Zato so razvili poseben 

vlak z mobilno enoto za mešanje betona in 

postavili po meri izdelano betonarno v pre-

doru samem. To je odigralo ključno vlogo za 

zagotavljanje dostave betona v idealnem 

stanju. Izvedene so bile tudi investicije v iz-

gradnjo najmodernejše cementarne v Švici, 

v povezavo cementarne z železniško tovor-

no infrastrukturo in v delovanje 400 žele-

zniških tovornih vagonov. S temi investici-

jami je Skupina zagotovila, da bo sposobna 

proizvesti vse do 2.300 kubičnih metrov 

betona dnevno ob stalnem in neprekinje-

nem delovanju v času najbolj intenzivne 

gradnje. 

Gradnja proge v predoru je potekala več kot 

tri leta. Zgornji ustroj proge je 125 delavcev 

gradilo v treh izmenah, 24 ur dnevno in 7 

dni na teden. Pri tem so uporabili 131.000 
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kubičnih metrov betona in med drugim po-

ložili 290 kilometrov tirov ter 380.000 žele-

zniških pragov. 

Bazni predor Gotthard ni le najdaljši predor 

na svetu, ampak tudi najgloblji. Nad neka-

terimi mesti predora je do zemeljske povr-

šine do 2.300 metrov skalovja. Dve večna-

menski postaji, Faido in Sedrun, razdelita 

obe cevi na tri približno enako dolge odse-

ke. Večnamenski postaji vključujeta var-

nostno postajo in tehnično infrastrukturo, 

služita pa tudi kot izhoda v sili. 

LafargeHolcim bo do dokončanja predora 

Ceneri za ta edinstven projekt dobavil sku-

pno 2,3 milijona kubičnih metrov betona in 

1 milijon ton cementa.  ❙

najdaljši predori na svetu
ime dolžina (km) država

bazni predor gotthard 57,1 Švica

bazni predor brenner 1 55,0 Avstrija/Italija             

Seikan 53,9 Japonska

bazni predor Mont 52,0 Francija/Italija

predor pod rokavskim prelivom 49,9 Francija/Velika Britanija

bazni predor Lötschberg 34,6 Švica

koralm/golica 2  32,9 Avstrija                        

guanjiao 32,6 Kitajska

guadarrama 28,3 Španija

bazni predor Semmering 3 27,0 Avstrija                      

hakkoda 26,5 Japonska

iwate-ichinohe 25,8 Japonska

bazni predor pajares   24,7 Španija

L   rdal 24,5 Norveškaae

> Švicarska natančnost - predor  
Gotthard je bil dokončan leto 
prej, kot je bilo načrtovano.

1 Predvideno dokončanje v 2026
2 Predvideno dokončanje v 2022
3 Predvideno dokončanje v 2026
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Naravni vir 
kalcija
Za hitro in učinkovito nevtralizacijo tal
V Sloveniji je dobra tretjina najboljših kmetijskih zemljišč prekislih. To 
lahko rešimo s Kalcevito – popolnoma naravnim apnencem brez neželenih 
primesi, ki nevtralizira preveč kisla tla, s tem pa izboljša kakovost in 
količino pridelkov na vrtovih, njivah, v sadovnjakih in tudi vinogradih. V 
vinogradih je apnenje manj pogosto, čeprav je lahko prav tako potrebno. 
Podatki Kmetijskega inštituta Slovenije namreč kažejo, da je zmerno ali 
zelo prekislih tal v slovenskih vinogradih približno 40 %. Kot popolnoma 
naravni material je primerna za ekološko pridelavo.

Za izboljšanje gnojevke
Dodatek kalcija v gnojevko je zelo dobrodošel za kakovost življenjskega 
okolja za koristne mikroorganizme v gnojevki in po gnojenju za kakovost 
tal. Kalcevito se priporoča dodajati že v hlevu, od koder pride v gnojevko 
in jo izboljša. Gnojevka z dodatkom Kalcevite je bolj homogena, s tanjšo 
skorjo, lažje jo je mešati. Bistveno manj smrdi in če je Kalcevita dodana 
na hlevska tla, pod živali, je klima v hlevu boljša. Pri aplikaciji na polja se 
gnojevka lepše razprši, hitreje spolzi z rastlin in bolje pronica v tla. 

V prehrani živali
Kalcevita je naravni vir kalcija v prehrani živali. Kot dodatek v krmi živali 
ugodno vpliva na rast, dnevne priraste, proizvodnjo mleka, nesnost 
kokoši in čvrstost jajčne lupine. 

Kalcevita je kot fino mleti apnenčev prah na voljo v 5-kg vedrih, 20-kg vrečah, velikih vrečah (big bag) in v razsutem stanju, kot Kalcevita Agro pa v obliki apnenčevega 
agregata velikosti od 0 do 4 milimetre v velikih vrečah (big bag) in razsutem stanju. Proizvajalec: Apnenec d.o.o., Obrat Zidani Most, Zidani Most 21, 1432 Zidani Most


