V povezavi s konceptom nizkoenergijske ali pasivne gradnje
včasih naletimo na mnenja stanovskih kolegov, ki tovrstnemu
načinu arhitekturnega načrtovanja niso naklonjeni. Nekateri v
tem prepoznavajo trendovski pojav, ki pride in hitro gre ...
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V BITNJAH
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Pasivna hiša
tipološko in
oblikovno ne
izstopa iz okvira
soseske.
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V

načrtovanju in gradnji po
načelu učinkovite rabe energije,
ki ga promovira tudi zakonska regulativa, standardi in tehnične smernice, vidijo nekateri nekritično sledenje
evropskim direktivam, ki jih žene kapitalski interes vplivnih lobijev proizvajalcev nekaterih gradbenih materialov. Skratka, vsa histerija okrog
nizkoenergijske gradnje je posledica
kapitalskih interesov, ki mu vzorno
sledimo tudi pri nas. Talci teh odločitev s(m)o projektanti, ki zaradi strogih pogojev, predvsem na področju
uporabe energije, ne moremo uporabiti vsega kreativnega potenciala pri
svojih snovalskih procesih. Žrtve,

končni uporabniki teh objektov, pa so
zaradi vseh mogočih omejitev, prikrajšani za funkcionalnost in optimalno
bivanjsko ugodje (?).
O prvem delu zgornjih razmišljanj lahko
polemiziramo. Večanje energijske učinkovitosti stavb, ki porabijo približno 40
odstotkov končne energije v EU, bi
lahko usmerjali tudi na podlagi drugače zastavljenih prioritet.
Tudi stališče, da je z upoštevanjem
PURES-a omejena načrtovalska
svoboda (s katerim pravilnikom pa
ni?), se lahko strinjamo. Težje je
sprejeti trditev, da je z energijsko

učinkovito zasnovo stavbe njen uporabnik prikrajšan za bivanjsko ugodje. Pri vsem našem delu poskušamo
naročnikom vedno predstaviti ravno
pomen bivanjskega ugodja, ki ga razumemo kot ustrezno kondicionirane bivanjske pogoje – z optimalnimi
temperaturnimi profili, z zadovoljivim in stabilnim razmerjem med toploto, vlago in kakovostjo notranjega
zraka. To so fizikalni, tehnični parametri, ki imajo to lastnost, da so merljivi in vplivajo na počutje. Za naš
način načrtovanja so pomembni. Seveda pri načrtovanju iščemo rešitve, ki poleg fizikalnega ustvarijo tudi
ambientalno ugodje. 		
>

Kompozicija s kamnitim
zidom, nadstreškom in
pergolo deluje skladno.

Na vrtu je dovolj prostora za druženje, gredice in počitek.
Okolica nadgrajuje dovršenost arhitekturne zasnove.
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Pravokotni tloris obdajajo velike steklene površine.

Vsaka omejitev lahko predstavlja problem, lahko pa jo sprejmemo kot izziv.
Eno od naših vodil pri načrtovanju je,
da mora zasnova enostanovanjskih
stavb temeljiti na racionalnosti. Izpolnjevanje pogojev za učinkovito rabo
energije je logični sestavni del tega
koncepta. Na racionalnost pri uporabi
objekta gledamo skozi prizmo njegovega celotnega življenjskega cikla.
Hiša v Bitnjah je bila načrtovana, kot
posledica teh odločitev.
Zaradi nerodne orientacije, ki pogojuje dostop z južne strani, kar vedno
predstavlja zadrego pri organizaciji
prostorov, je pasivna hiša v Bitnjah
zasnovana tako, da je vzdolžno deljena. Ta delitev je izvedena s kamnitim
zidom, ki zareže v prostor hiše in njenega preddverja.
Notranje prostore razmejuje kamniti zid
na servisni zahodni in bivalni vzhodni
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del, zunaj pa zid ločuje dostopni plato
od terase s pergolo, ki ima funkcijo podaljška dnevne sobe v vrt. Racionalna
izraba volumna stavbe, ki je obdana s
toplotnim ovojem, pomeni, da stanovanjskemu namenu služi celotno
podstrešje. Pravokotni tloris z večjimi
steklenimi površinami, orientiranimi proti
jugu, je že kataloško osvojena osnova
za energijsko učinkovitost stavbe.
Asimetrija strešne konstrukcije, zaradi
katere je omogočena vertikalna zasteklitev dela mansardne etaže, ni poudarjena. V prvi vrsti je to arhitekturna
odločitev, ki je posledica funkcionalnosti. V kompoziciji s kamnitim zidom,
nadstreškom in pergolo deluje kompozicijsko skladno. Tipološko in oblikovno objekt ne izstopa iz okvira
enostanovanjske gradnje soseske. S
tem je namen izpolnjen. Hiša preverjeno zagotavlja funkcionalnost in bivanjsko ugodje. ■
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Moderna zasnova, v kateri ni ničesar preveč.

PASIVNA HIŠA V BITNJAH
Odprte stopnice vodijo v spalni del hiše, poglede pa vsakič pritegne tudi akvarij.

lokacija: Bitnje pri Kranju
avtor projekta: Jasna Ariana Starc,
ARHITEKTURA STARC
investitor: zasebni
avtor fotografij: Virginia Vrecl
avtor besedila: Martin Starc

Komentar uredništva:
Les, kamen in steklo – dobitna kombinacija, ki se je tukaj še enkrat izkazala
za dobro odločitev. Hiša ima vse potrebno za udobno in kvalitetno bivanje,
hkrati pa ponuja veliko presenečenj,
zaradi katerih je prav posebna. Pa še
pasivna povrhu.
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