a en ega redkih sončnih avgustovskih popol-

za strnjen tloris, četudi je hiša zato višja. Tretja

je

dnevov se iz Ljubljane pripeljem na Šujico. V

motivacija pa je bi lo nižanje življenjskih stro -

nim premazom. Prevladujejo barve lesa, be la

oblečen

v lesen opaž, premazan z belim lazu r-

novem delu vasi me pričaka lesena hišica z belo

škov, zato je hiša zasnovana v nizkoenergijskem

in sveža turkizno modra. Naročnica je veči no

streho. Na vhodnih vratih me sprejmeta nasme-

standardu. Bila bi tudi pasivna, a zaradi ob like

notranje opreme načrtovala sama, s pomo čjo

parcele st avba ni orientirana proti jugu, temveč

arhitektke. Med gradnjo se je navduši la tudi nad

j ani nar očnica in arhitektka .

,_,iša stoji v kraju blizu Ljubljane, v predelu vasi, v
a erem so hiše

večinoma

novogradnje. Zasnova

še izhaja iz več želja naročnikov. Prva, bistvena,

,e bila želja, da bi bila hiša zgrajena iz naravnih

se odpira na zahod. Hiša je kompaktna in lesena

ročnim

od znotraj navzven. Fasada je narej ena iz neob-

mente in detajle izdelala sama. Dnevna soba se

delanih desk, streha pa je iz be lega alumin ija, ki
bo

odlično

dopolnjeval fasado, ko bo ta

sčasoma

pos ivela.

delom, zato je števi lne pohištvene ele-

razt eza po ce lotni dolžini hiše, na severni stra n
se

zak ljuči

iz teče

s prostorno kuhinjo, na -južni pa se

na majhno teraso. Na severni strani je ob

a erialov, zato so se odločili za skeletno lese-

Vzdušje v dnevnem prostoru me najprej spomni

vhodu še odmaknjena delovna soba. Najdaljša

o gradnjo. Ob ne zelo veliki parce li (620 m') so

na morje. Povsod me pozdravij o kosi naplavin:

zahodna stena se na enem delu povsem odpre

:e eli ohr aniti čim več vrta , zato so se odločili

star premec čolna tu, nap lavljena veja tam. Strop

na drugem pa je nekol iko nagnj ena. Pod ra hl

nagnjenim oknom je nastal udoben počivalni kos pogledom. Razgledno okno v dnevni sobi

tiček

se na zahod obrača prek gričevnate pokrajine
in vodi na ve liko teraso. Naročnica pripoveduje:
»Rada imam naravo, zato sem jo želela pripeljati
v hišo tako z izbiro materialov kot tudi s pogledi .«
Edini betonski del stavbe je betonska stena v pritličju, ki služi akumulaciji toplote. Arhitektka pomanjkanje akumulacije toplote omeni kot edino
pomanjkljivost lesene gradnje. Ampak tudi vidni
del betonske stene ima teksturo lesa, ki so jo
dosegli z uporabo posebnega opaža iz brušenih
desk pri ulivanju .

Po položnih belih stopnicah se podamo v nadstropje . Podest je prostoren , saj sega vse do
vidne razgibane konstrukcije strehe, osvetljuje
pa ga strešno okno. Zgoraj so kopalnica, spalnica
in garderoba. Južni del nadstropja pa zaseda največje presenečenje

hiše: velika soba s plezalno
steno. Na tem mestu se strop odpre in sega vse
do strehe, tako da plezalna stena sledi njeni obli ki. Za plezanje so zanimivi neenaki nakloni, zato
ima soba kar pet različnih. Velika soba trenutno
služi kot notranje plezališče, v prihodnosti pa
jo bo mogoče pregraditi v dve manjši, odvisno
od potreb. Iz plezalne sobe je urejen dostop do

miniaturne sobice pod slemenom, kjer je mogoprespati kot na skupnih ležiščih.
Ob zaključku ogleda se podamo še na teraso, ki
če

gleda proti zahodu. Tu še bolje razumem, kaj sta
mislili arhitektka in naročnica, ko sta govorili o
arhitekturi bivaka. Zaradi nadstreška in nagnjene
stene dnevnega prostora terasa deluje kot terasa
gorske koče . S prostorne lesene klopi v zavetju
nadstreška opazujemo Polhograjske dolomite
prek varovane, nezazidljive parcele.
Hiša na Šujici je dom, v katerem vsakodnevno
življenje poteka hkrati v gorah in na morju!
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DATOTEKA

Hiša v Šujici
Arh it ektura: Arhitektura Starc;

Jasna Ariana Starc
Sodelavca :
Ana Šušteršič in Jernej Valenčič

l eto

načrtova nj a : 2010-2011

leto izvedbe: 2011-2013
Pritličje :

74,0 m1

Nad stropje : 73.5 m'

Parce la: 620 m1
Pozidan a površina: 100,40 m1
Sta t ika: PIRING VOJKO PIRJEVEC s.p.
El ektro instalacije: BIRO LOVŠIN d.o.o.
Strojne napeljave: KALKEM d.o .o.
Glavni izvajalec g radbeno obrtniških del:
TESARSTVO KREGAR s.p. in

ODGOVARJA:

NAROČNICA

STAVBARSTVO ŽERJAL s.p.

Kako ste izbrali arhitektko?

pohištvo, ki so ga ljudje metali stran ... In najpomembnejše: ko

Izdelovalca notranje opreme:
Mizarstvo Ravnohrib Niko s.p. in

Pravzaprav prek interneta. Imela je zanimive projekte, poleg tega

sem sama na hiši poprijela za marsikatero delo, sem spoznala,

Anže Košir

pa je ravno takrat gradila svojo pasivno hišo, ki je bila živi dokaz

da če delaš, zelo hitro narediš prasko tu in luknjo tam . Zato sem

Izdelovalec stopni c:

njenega brezhibnega poznavanja novih načinov gradnje. Ko se je

začela

po prvem srečanju znanju in izkušnjam pridružil še živahen obraz,

do napak, ki se dogajajo delavcem ob gradnji. Delavec nima

Dobavit elja stavbnega pohišt va:

je bil nemudoma sklenjen pakt. Odločitev je bila pravilna , saj sva

gumba »Undo«, kot ga ima večina od nas, ki delamo za računalni 

Marles d.o.o. in Velux d.o.o.

kom. In drug ič, napake in stvari, ki niso nastale čisto take, kot sem

Vhodna vrata: INT vrata d.o .o .

se odlično ujeli in postali prijateljici.

veliko bolj ceniti fizično delo in s tem razvila človeški odnos

si predstavljala, sem se naučila sprejeti kot potencial za kreativno
Kako ste doživljali nastajanje hiše?
gradnje so vse možnosti odprte, zato je trajalo zelo dolgo,

Doba vitelj strešne kriti ne: Prefa,
Fili Sta hi d.o.o., Boštjan Kraševec s.p.

reševanje problemov.
Dobavitelj izolacijskega materiala:

Hišo sem seveda gradila prvič. Zato si v njej želiš prav vse. V
začetku

LESENE STOPNICE FRANK s.p.

Steico

Kakšna prihodnost čaka hišo?

Top lot na č rp a laka zrak-voda:

da smo prišli do končnih rešitev. Ogromno časa smo porabili za

Hiša še ni dokončana , deloma zares, deloma pa zato, ker projekta

idej ni projekt. Skozi gradnjo hiše smo zelo veliko naredili sami

lastnega doma nikoli ne

s pomočjo prijateljev. Hvala vsem! Celotno leseno fasado smo

okolica mi dajeta neskončen poligon za ustvarjanje in bogatenje

OGREVANJE ŠKRBEC d .o.o.

de nimo naredili sam i. Vedno sem bila obkrožena z ljudmi, ki so

lastnega življenja z zgodbami , ki jih prinašajo naplavljen les z

Sprejemniki

imeli znanje in so mi bili pripravljeni pomagati v vsakem trenut-

morja, viharniki iz hribov, skale iz hudournikov in malenkosti s

Sonnenkraft

ku . Skozi proces gradnje sem se navdušila nad ročnim delom in

potovanj po svetu.

zače la

sama izdelovati detajle iz starega lesa, predelovati staro

zaključiš,

saj v njem živiš. Hiša in njena

Viessmann, OGREVANJE ŠKRBEC d .o.o.
P rez ra če v anje

z rekuperatorjem: Paul,

so n č n e

energ ije:

Zbiralnik deževnice in mala biološka
čisti l n a

na pra va : Tims

ODGOVARJA: ARHITEKTKA JASNA ARIANA STARC
Vaše delo obsega

večinoma

arhitekturo stanovanjskih hiš. Kdo so vaši naročniki?
nizkoenergijske in pasivne hiše. Tovrstne hiše si želijo pred-

Načrt ujem skoraj izključno
vsem »mladi« in strokovno podkovani naročniki, ki se zavedajo učinkovitosti vrednotenja
investicije skozi daljšo življenjsko dobo objekta. S tem so seveda povezani nizki stroški

vzdrže vanja. Moji naročniki so ljudje, ki danes razmišljajo in gradijo tudi za jutri.

Kako se
sične

načrtovanje

pasivne oziroma nizkoenergljske hiše razlikuje od

načrtovanja

preverjene načine načrtovanja . Novo je orodje, kot je program PHPP, s katerim se preverja,
v kolikšni meri hiša ustreza pasivnemu standardu. S pomočjo tega programa med projektiranjem modeliraš in nadzoruješ, kako na energijsko bilanco stavbe vplivajo načrtovalske
spremembe. Mogoče takšno načrtovanje zahteva nekaj več tehničnega, inženirskega znanja, poznavanja gradbene fizike in izvedbenih detajlov. Napredek pri razvoju materialov in
izvajalcev je hiter in temu trendu je treba strokovno slediti tudi z načrtovanjem.

kla-

hiše?

Za gradnjo stanovanjskih hiš so že od nekdaj obstajale zakonitosti, ki zadevajo orientacijo
hiše, upoštevanje naravnih danosti, uporabo materialov in podobno. Zdi se mi, da se je na
te zakonitosti nekako »pozabilo«, zdaj pa so ponovno aktualne. Za načrtovanje nizkoenergijske ali pasivne hiše pa je bistveno upoštevati prav te starodavne zakonitosti. Gre za

Videti je, da imate veliko

naročnikov.

Razmišljate o širitvi biroja?

Rada delam sama. Edino tako sem prepričana, da imam vse pod nadzorom. Pridejo sicer
trenutki, ko sem v dvomih glede snovalskih rešitev in idej. A odločila sem se za tako pot. Ni
mi dolgčas. Vsaka hiša je zgodba zase in z novimi naročniki vedno pridejo novi izzivi, okolja
in omejitve. Rada delam z veliko omejitvami, ki me spodbujajo h kreativnosti.

