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Prostostoječa enodružinska hiša s pripadajočim odprtim prostorom (vrtom) je v
Sloveniji prevladujoč tip arhitekture. Obenem je mogoče opaziti, da se je ta
konvencionalni tip enodružinske hiše s svojimi (dobrimi in slabimi) značilnostmi
podoben v vseh predelih države. V sodobnih arhitekturnih zasnovah
enodružinskih hiš, kjer dobiva povezava odprtega prostora z bivalnimi prostori v
hiši v zadnjih nekaj desetletjih vedno večjo prednost, pa novi objekti, ki v svoji
zasnovi za izhodišče postavljajo povezavo z odprtim prostorom, kljub temu
funkcionalno niso zadovoljivi. Gledano s stališča povezovanja zunanjih in
notranjih prostorov, prehajanja med njimi ter programsko funkcionalne
povezanosti hiše in vrta marsikateri izmed takih arhitekturnih primerov ne
prinaša nujno tudi boljše arhitekturne rešitve stika hiše z vrtom. Diplomska
naloga na osnovi jasnih načrtovalskih meril, ki enodružinsko hišo z vrtom
dojemajo kot celostno bivanjsko enoto, razčlenjuje nekatere zgodovinske ter
sodobne arhitekturne in krajinskoarhitekturne primere, ugotavlja in vrednoti
različne odnose in načine povezovanja med arhitekturo ter pripadajočim odprtim
prostorom. Temu sledita pregled in analiza slovenskih arhitekturnih primerov
enodružinske gradnje v obdobju med letoma 1950 in 2004. Pregled 110-tih
primerov slovenske arhitekture in njihova analiza sta imela namen ugotoviti
ključno prostorsko organizacijo in različne načine povezovanja hiše z odprtim
prostorom. Diplomsko delo zaokrožata pregled in analiza odprtega prostora ob
slovenskih primerih enodružinskih hiš. Izkaže se, da načrtovana krajinska
ureditev obstaja le ob majhnem številu objektov, obenem pa je tudi med temi
posameznimi ureditvami mogoče opaziti precejšnjo razliko v kakovosti. Na
izbranem arhitekturnem primeru obstoječe hiše z nezadovoljivo oblikovanim
odprtim prostorom so prikazani trije možni pristopi k oblikovanju vrta.
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Graduation Thesis (University studies)
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sl
sl/en
A detached single family house with a garden or an open space next to it is a
prevailing architectural type in Slovenia. This kind of conventional housing type
with all of its positive and negative characteristics is present in a similar manner
throughout the country. The importance of a direct connection between the
garden and the living or dining room has grown in the last decades. Despite the
fact that recently built single family houses are designed with great consideration
to the indoor-outdoor connection, they often do not achieve the desired
functionality. Even though they are examples of contemporary architecture, they
do not also necessarily offer a good solution in the sense of connecting interior
space with the outdoor open spaces, placing points of entry and exit, their
programme and functionality. An analysis of selected historical and
contemporary architecture and landscape architecture examples has been made
and various relationships between architecture and the open space have been
evaluated on the basis of planning criteria that views a single family house with a
garden as a whole. The theoretical analysis of international examples is followed
by an overview and analysis of Slovene architecture examples of detached
single family house in the period between 1950 and 2004. The purpose of 110
case studies is to define the key spatial organization and the different possible
ways of connecting house interiors with the outdoor space. The final review and
analysis of case studies confirms that there are very few examples of good
quality professional landscape design and that many differences in the quality
and complexity of garden or open space design can be found in Slovenia. Using
photo manipulation computer technology, three different design solutions have
been proposed, overlaying existing site photographs of an unsuitably designed
garden. The design proposals are diverse in the usage of trees, shrubbery,
various architectural elements and other design aspects.
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1

UVOD

1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Prostostoječa enodružinska hiša s pripadajočim odprtim prostorom (vrtom) je v Sloveniji
prevladujoč tip arhitekture. Ponavadi gre za eno- ali večnadstropen bivalni objekt s kletjo
in odprtim prostorom ob objektu, ki se uporablja kot zunanji prostor, namenjen preživljanju
prostega časa. Slednji je sorazmerno majhen, predvsem glede na dimenzije objekta in
pripadajočo parcelo. Konvencionalen tip prostostoječe enodružinske hiše v Sloveniji je
zasidran v zavesti ljudi tako močno, da v zadnjih desetletjih izgubljamo svojo regijsko
arhitekturno identiteto, saj se podoben tip objekta s svojimi značilnostmi pojavlja v vseh
predelih države. Taka oblika hiše ima, vsaj s krajinskoarhitekturnega vidika, kar nekaj
pomanjkljivosti, vsekakor pa v velikem številu primerov uporabnikom ne omogoča enake
kakovosti povezovanja, kot ga ima objekt z neposredno povezavo bivalnega dela hiše z
vrtom.
V zadnjih nekaj desetletjih dobiva povezava odprtega prostora z bivalnimi prostori v hiši
vse večjo prednost, ki je opazna predvsem v novih arhitekturnih zasnovah enodružinskih
hiš. Vendar niso vsi primeri arhitekture, ki v svoji zasnovi za izhodišče postavljajo
povezavo z odprtim prostorom, funkcionalno zadovoljivi. Gledano s stališča povezovanja
zunanjih ter notranjih prostorov, prehajanja skoznje ter programsko funkcionalne
povezanosti hiše in vrta marsikateri izmed njih ne prinaša nujno boljše arhitekturne rešitve
stika hiše z vrtom. Eno glavnih izhodišč naloge je zato analiza arhitekturnih primerov in
njihovih navezav na odprti prostor z vidika krajinskega oblikovanja. Ključnega pomena je
postavitev jasnih načrtovalskih meril, ki bodo nato osnova za arhitekturno in krajinsko
oblikovanje enodružinske hiše z vrtom kot celostne bivanjske enote.
Arhitekturna zasnova enodružinske hiše ter s tem posledično odprtega prostora ob hiši je
močno odvisna od lastnosti (mikro)lokacije. Slovenija je značilno gozdnata in reliefno
razgibana dežela in iskanje novih zazidljivih parcel zunaj območij večjih dolin in kotlin
pogosto vodi do izbire lokacije na mestu, kjer je parcela gozdnata ali na reliefno
razgibanem območju. Večinoma gre za posege v območju gozdnega roba, vendar se z
ekološkega stališča namesto poseka gozda ponuja možnost iskanja zazidljivih parcel in
gradnje znotraj strnjenega območja gozda. Drugo vprašanje je umestitev in oblikovanje
novogradnje s pripadajočim vrtom na pobočju in odnos do odprtega prostora, ki je logična
posledica izrazito razgibane morfologije.
1.1.1

Bivalna arhitektura

Bivalno arhitekturo lahko v osnovi delimo na eno- ali večstanovanjsko. Večstanovanjska
ponavadi pomeni etažno strukturiranje večjega števila bivalnih enot (stanovanj), kjer na
določenem zemljišču z vertikalnim nizanjem stanovanjskih enot pridobivamo prostor za
čim večjo zgostitev števila prebivalcev. Tak tip arhitekture, značilen predvsem za območja
z gosto koncentracijo prebivalstva oz. dejavnosti, že po svoji naravi ne omogoča
neposrednega stika z odprtim prostorom. Omenjen način gradnje je resda posledica
večjih stanovanjskih potreb, prizadevanj po koncentraciji investicij ter ekonomičnosti
gradnje, vendar stanovalcem ponuja zgolj posamezne zasebne terasne (balkonske)
prostore. S slednjih ima uporabnik predvsem vizualni stik in le delno tudi fizični stik
(vremenski pojavi, veter) z odprtim prostorom, vendar neposredna fizična povezava v
odprti prostor ne obstaja. Razvoj arhitekturnega oblikovanja je prinesel različne variacije
oblikovanja, vendar imajo le redke izmed njih neposreden stik z naravo in odprtim
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prostorom. S stališča krajinskega oblikovanja večstanovanjska arhitektura uporabnikom
ne ponuja enakovredne kakovosti povezovanja med hišo in vrtom, kot jo ima kombinacija
vrta ob enodružinski hiši, kjer je slednjemu uporabniku posamezne stanovanjske enote
(lahko) na voljo zaseben kos zemljišča. Večstanovanjsko blokovno gradnjo, ki združuje
tudi po več deset stanovanjskih enot, navadno spremlja večji (parkovno oblikovan) odprt
prostor. Slednji je na voljo vsem stanovalcem posamezne večstanovanjske zgradbe oz.
celotnemu ali določenemu delu naselja. Danes smo priča upadanju tega trenda, saj se
proste površine v naseljih umikajo novim gradbenim posegom. Tako stanovalci nimajo
nikakršnega zasebnega območja (vrta), ki bi pripadal samo njim. Težnje po takih
površinah kmalu vodijo tudi v stihijska in neoblikovana vrtičkarska območja, kjer si
prebivalci večjih naselij prilastijo določena zemljišča brez definiranega programa.
Vrtičkarska naselja imajo v odprtem prostoru določeno sociološko ter psihološko vlogo in
uporabnikom služijo kot nadomestilo utilitarnega odprtega prostora (ponavadi pretežno
zelenjavnega vrta), ki so ga bili morda vajeni od drugod. Ponavadi gre so to ljudje, ki so
priseljenci iz podeželskega okolja, kjer je vrt (pretežno zelenjavni, v manjši meri tudi
bivalni) ob hiši nekaj samoumevnega.
Enodružinska hiša je skozi zgodovino vsekakor prevladujoča oblika stanovanja. Glavne
prednosti v primerjavi z večstanovanjsko blokovno in večetažno obliko gradnje so
predvsem zasebnost, možnost (osebnih) prilagoditev, ter večja individualnost bivališča. Že
Ivanšek (Ivanšek, 1988) tako ugotavlja, da je želja po individualnosti človeka in njegovega
stanovanja, ki bo blizu tal, ki bo imelo intimen vrt, predvsem pa lasten vhod, vedno večja.
Zlasti oklepanje te oblike vhoda pomeni ohranitev jasne meje med javnim in zasebnim.
Potrebo po odprtem zasebnem prostoru lahko vidimo tudi drugod: modernizacija
poklicnega življenja v zadnjih desetletjih ima za posledico, da ljudje ponavadi delajo v
zaprtih, slabo prezračenih prostorih, kjer stika z odprtim prostorom ali naravo skorajda ni.
Z odprtim prostorom ob hiši, kakršnega ponuja enodružinska hiša z vrtom, tako
uravnovesimo dneve (in tedne), ki jih preživimo na delovnem mestu. S sociološkega
vidika okolje delovnega mesta in drugi medsebojni odnosi v družbi pomenijo interakcijo
posameznika v množici. Stanovanje v bloku je pravzaprav stanovanje v množici in prav
tako sprostitev in rekreacija v okolici objekta, ki je lahko organizirana v kolektivu.
Enodružinska hiša z vrtom je tako edini prostor, kjer uživa oseba popolno zasebnost tako
v bivališču samem kot v zasebnem delu »narave«, torej vrtu. Omogočene so dejavnosti, ki
sicer niso nujne, so pa privlačne ter pomenijo telesno in duševno sprostitev. Pomembna je
tudi velikost vrta, za katerega Ivanšek predlaga 100-200 m2 kot še obvladljivo velikost, ko
dejavnosti v zvezi z vzdrževanjem oz. drugim programom (zelenjavni, okrasni vrt) še niso
dodaten vir prisilnega dela, ki človeka utruja, namesto da bi ga sprostil in uravnovesil.
1.1.2

Praksa prostostoječe enodružinske gradnje v Sloveniji

Praksa enodružinske gradnje v Sloveniji predvsem v obdobju po drugi svetovni vojni in
vse do danes ni na zadovoljivi načrtovalski, konceptualni in oblikovalski ravni. Zaradi
pomanjkanja nadzora veljavnih pravnih podlag in družbeno političnih razmer je današnja
slika enodružinske arhitekture slabša, kot je v zahodni Evropi. Priča smo arhitekturi slabe
kakovosti, ki se mnogokrat stihijsko in brez kakršnihkoli pravnih podlag pojavlja vzdolž
prometnih povezav na obrobju mest in podeželskih naselij. Večkrat tudi na območjih, ki za
gradnjo niso bila predvidena. Toliko opaznejša je situacija na deželi, kjer so primerki
enodružinske gradnje pogosto posegali na kakovostna kmetijska zemljišča, s svojo
pojavnostjo neredko popačili merila vaških naselij in ustvarjali disharmonijo v podobi
odprte krajine. Hiša se je v družbeni sferi velikokrat uveljavljala tudi kot nekakšen
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»statusni simbol«, kar je zbujalo tekmovalnost. Pogoste so situacije, kjer pretiran
individualizem lastnika enodružinske hiše privede do neracionalnih posegov v prostor.
Individualnost se manifestira tudi v samograditeljski »množični« enodružinski stanovanjski
gradnji, kot tudi drugod v grajenem okolju, ki posledično vpliva na podobo krajine.
Velikokrat je z izbiro tipskega projekta večina pomembnih odločitev že sprejeta: tip stavbe,
tlorisna rešitev, arhitekturni elementi ipd., kar pa ne prepreči procesa spontane
individualizacije, to je sprememb prvotnega projekta, izbire dodatnih materialov, barv,
oblog, modnih dodatkov, dekoracije in vrtnih ureditev, vse v iskanju cenenih nadomestkov
za en sam cilj: biti drugačen od ostalih.
Značilnosti množične gradnje na samograditeljski osnovi (Kalčič, 2001):
•

nesimetrična streha,

•

stanovanje na dveh nivojih s samo štirimi stopnicami višinske razlike,

•

stanovanjska površina nad nivojem terena, brez povezave z vrtom,

•

garaža v kleti pod nivojem terena,

•

majhni in povsem neuporabni balkoni,

•

terasa nad nivojem terena, brez povezave s parcelo, vrtom in odprto krajino,

•

neprimerna in napačna uporaba materialov,

•

dekoracija za poudarek individualnosti in identitete,

•

uporaba »dodatkov« zaradi tekmovanja s sosedi, »razkazovanje«.

Tipski projekti so bili velikokrat zasnovani brez večjih ambicij po dobri in kvalitetni
arhitekturi. Bili so profesionalno sprojektirani brez poznavanja bodočih uporabnikov,
pravzaprav za stereotipnega človeka, ki pa ne obstaja. Projekti so bili tudi zato med
gradnjo zaradi potreb investitorja oz. uporabnika temeljito spremenjeni.
Današnje stanje je bolj optimistično, k čemur je pripomogel močan dvig življenjskih razmer
in standardov. Čutiti je zanimanje za skupne interese, nevzdrževani prostor med objekti
izginja, zelenje postaja organsko tkivo grajenega okolja. Stanovalci se vse bolj enačijo s
svojimi domovi in njihovim okoljem, delno zaradi svojih »korenin«, kot tudi iz drugih
razlogov, ki so končno spremenili njihov odnos do stanovanjskega in bivalnega okolja.
Priča smo tudi novemu pojavljanju t. i. »avtorske hiše« in »avtorskega vrta«. Redki lastniki
se odločajo najeti tako arhitekta kot tudi krajinskega arhitekta za projekt nove hiše z
vrtom: avtorske hiše z vrtom, s profesionalno, umetniško individualnostjo in enkratnim
videzom. Ta naraščajoča praksa zadnjih nekaj let je prinesla kar nekaj zanimivih primerov
unikatnih objektov ter njegove okolice. Resda taka avtorska arhitektura v umetniškem in
estetskem smislu pomeni zelo majhen delček nacionalne arhitekture, ki pa ni
nepomemben, saj je v večini primerov uspešen model za bodoče graditelje. Dobri modeli
za bodočo množično gradnjo so dobrodošli, a s pridržkom; da enostavno posnemanje ni
dovoljeno, ustvarjalno posnemanje pa zaželeno in priporočljivo. Seveda ne gre pozabiti,
da niso vsi avtorski projekti dobri arhitekturni in krajinskoarhitekturni primeri, vredni
posnemanja, kar se nenazadnje kaže tudi v povezovanju objekta z odprtim prostorom ob
njem.

4
Hiti S. Povezanost prostostoječe hiše z bivalnim vrtom.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2006

Slika 1

(levo) Primer konvencionalnega tlorisa standardne enodružinske hiše (Ivanšek, 1988: 14).

Slika 2

(desno) Primer nekonvencionalne zasnove enodružinske hiše v Velenju. Vhod v objekt je pod teraso,
bivalni prostori v nadstropju se odpirajo na teraso z bazenom ali v odprto krajino na nasprotni strani
objekta (Sadar Vuga Arhitekti, 2005)

V razvoju delovne hipoteze tako ugotavljam, da potrebe po vrtu kot enem od ključnih
delov sodobnega in kakovostnega stanovanjskega bivališča, obstajajo. Diplomsko delo se
omejuje na primere prostostoječe enodružinske hiše s pripadajočim odprtim prostorom
(vrtom). Tak tip je prevladujoča bivalno gradbena enota v slovenskem prostoru in je zaradi
tega aplikativno uporaben za doseganje ciljev naloge.
Večina teh objektov ne izkorišča potenciala, ki ga ponuja odprt prostor ob objektu. Tudi na
podeželju, kjer je večina takih objektov locirana v »naravnejšem« okolju kot znotraj urbane
mestne strukture, ima vrt ob hiši določeno bivalno funkcijo. Vendar gre v mnogih primerih
za odprt prostor ob objektu, ki primarno ni namenjen preživljanju prostega časa in
povečanju kakovosti bivanja, ampak je premalo izkoriščen in velikokrat omejen na manjši
zelenjavni vrt za vsakodnevne potrebe in pripadajoči manjši utilitarni objekt, namenjen
shranjevanju.
Vloga bivalnega vrta kot razširitve hiše, ki ponuja mnogo več kot samo zunanji utilitarni
prostor, na Slovenskem tako ni nekaj samoumevnega.
1.2

HIPOTEZA

Novejše arhitekturno oblikovanje, skupaj s sodobnim, bolj ekonomičnim in bivanjsko
kakovostnejšim pristopom v svojih zasnovah poudarja stik in enotnost z odprtim
prostorom. Tako predpostavljam, da v izbranih primerih enodružinskih hiš, ki v svoji
zasnovi izražajo povezanost z odprtim prostorom, lahko prepoznamo naslednje
zakonitosti:
•

z okoliškim odprtim prostorom ali kulturno krajino arhitekturni objekt tvori določeno
povezanost. Objekt z lokacijo in njenimi kulturnimi ter fizično geografskimi
lastnostmi ustvarja poseben odnos in dialog.

•

arhitekturne značilnosti vplivajo na oblikovanje odprtega prostora ob objektu. To se
lahko izraža skozi različne oblikovne oz. programsko–funkcionalne značilnosti
objekta in krajinske ureditve.
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•

najuspešnejši primeri ustrezajo večini meril za boljše povezovanje z odprtim
prostorom, ki so v izhodiščnem delu diplomske naloge s stališča bivanjske
kakovosti, kakovosti povezovanja med hišo in vrtom, estetike in funkcionalno
programske zasnove opredeljene kot boljše rešitve.

•

taki objekti zagotavljajo višjo bivanjsko kakovost in vseskozi bolje izkoriščajo vlogo
sodobnega hišnega vrta.

1.3

DELOVNA METODA

Naloga obsega raziskavo stanja in problematiko povezovanja tipične slovenske
enodružinske gradnje s pripadajočim odprtim prostorom. Na začetku je potrebno izbrati ter
jasno določiti posamezna merila, ki so osnova za vrednotenje posameznih situacij s
stališča sodobnega krajinskega oblikovanja odprtega prostora. Pomembno je identificirati
elemente, oblikovalske pristope in funkcionalne rešitve v arhitekturi in krajinskem
oblikovanju prejšnjih stoletij, jih raziskati in nato pregledati, primerjati in analizirati
posamezne primere bivalne arhitekture in pripadajočih krajinskih zasnov. Na sodobnih in
reprezentativnih tujih in domačih primerih 20. in 21. stoletja je zatem potrebno izluščiti
sodobne oblikovalske in konceptualne prijeme, ki povečujejo povezanost bivanjske
arhitekture s pripadajočim odprtim prostorom.
Naloga si nadalje prizadeva ovrednotiti različne arhitekturne in krajinske elemente, ki
pogosto predstavljajo prehod med zaprtim objektom in odprtim prostorom ob njem.
Raziskava velja tudi za različne tipe arhitekture v raznovrstnih morfoloških in ambientalno
različnih krajinskih okoljih.
Delovni koraki:
•

Jasno opredeliti in določiti merila za vrednotenje povezovanja enodružinske hiše in
odprtega prostora ob njej. Merila temeljijo na nekaterih ugotovitvah, ki so se s
stališča bivanjske kakovosti, estetike in funkcionalno programske zasnove izkazale
kot boljše rešitve.

•

Pregledati in analizirati historične vire in prezentativne primere v različnih, za
krajinsko oblikovanje pomembnih zgodovinskih obdobjih.

•

Analitično pregledati različne tipe arhitekturnega oblikovanja, ki dopuščajo boljši
stik z zunanjim odprtim prostorom in so temelj za njihovo arhitekturno zasnovo.

•

Znotraj posameznih arhitekturnih primerov poiskati in ovrednotiti različne
potenciale povezovanja hiše in vrta.

•

Na podlagi prej določenih meril, kritično presoditi različne arhitekturne tipe.

6
Hiti S. Povezanost prostostoječe hiše z bivalnim vrtom.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2006

1.4

CILJI

Cilji naloge so različni:
•

Določiti arhitekturne tipe, ki so ustreznejši za oblikovanje vrta ob enodružinski hiši.

•

Analizirati vlogo različnih arhitekturnih elementov kot vmesnega člena med
arhitekturo in odprtim prostorom.

•

Raziskati vlogo različnih možnosti povezave krajine z arhitekturo glede na
umeščanje arhitekture v širši prostor, oziroma v specifične prostorske enote.

•

Na osnovi raziskave izoblikovati načrtovalska izhodišča za oblikovanje arhitekture
s pripadajočim odprtim prostorom kot celostne harmonične bivanjske enote.
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2

OPREDELITEV MERIL IN IZHODIŠČ

V začetni fazi diplomskega dela je temeljnega pomena določitev jasnih meril in izhodišč, ki
bodo osnova za nadaljnji izbor, analizo ter kritično presojo arhitekturnih primerov
enodružinske hiše z vrtom. S stališča povezovanja enodružinske hiše in odprtega prostora
ob njej tako povzemam nekatere ugotovitve, ki so se glede bivanjske kakovosti, kakovosti
povezovanja med hišo in vrtom, estetike in funkcionalno programske zasnove izkazale kot
boljše rešitve.
Že takoj je mogoče za kakovostnejše arhitekturne primere označiti objekte, kjer so bivalni
prostori v hiši (dnevna soba z jedilnim kotom) skupaj z vrtom orientirani tako, da
zagotavljajo najugodnejšo (popoldansko) osončenost. Torej osončenost v smeri jug jugozahod. Čeprav se zdi taka arhitekturna zasnova hiše z vrtom samoumevna, pa
značilnost lokacije tega velikokrat ne dopušča.
Umestitev objekta v širši prostor je prvo in verjetno najpomembnejše merilo za oblikovanje
nove arhitekturne ali krajinske zasnove. Kompleksnost vprašanja najustreznejše
umestitve je odvisna od raznovrstnih (naravnih) dejavnikov. Najboljšo umestitev objekta
v krajino dosežemo takrat, kadar arhitektu uspe svojo zasnovo izpeljati iz
značilnosti lokacije in te značilnosti hkrati izkoristiti za dosego svojih ciljev.
Nadalje lahko za programsko in funkcionalno sprejemljivejše označim tiste arhitekturne
primere, kjer so bivalni prostori v hiši in vrtu med seboj čim manj višinsko členjeni,
oziroma je višinska razlika manjša od povprečne višine stopnice. To omogoča dokaj
neposreden prehod iz dnevne sobe na vrt. V primerih, kjer višinska razlika med bivalnimi
prostori v hiši in na vrtu presega višino ene stopnice, je vrtna terasa dvignjena na nivo
bivalnih prostorov ali pa je med vrtom in hišo element za premostitev višinske razlike
(stopnišče ali klančina). Čeprav največkrat govorimo le o višini nekaj stopnic, se
uporabnost in povezanost vrta s hišo opazno zmanjšata. Slednje je pomembno, saj
zmanjšanje prehodnosti pomeni tudi zmanjšanje varnosti in omejevanje gibanja.
Kakršnakoli višinska razlika je lahko nevarna, predvsem za otroke in starejše, ki višinske
razlike težje premagujejo. V vsakem primeru pa ni enake stopnje zveznosti v prehajanju,
kot bi bila brez višinskih razlik. Kadar je terasa dvignjena na nivo hišnih bivalnih prostorov,
jo dojemamo kot neposreden podaljšek dnevne sobe, ki pa je fizično ločen od nivoja vrta.
Funkcionalno ter programsko je povezava med dnevno sobo in teraso tesnejša kot
povezava med vrtom in teraso.
S stališča integracije vrta v arhitekturno zasnovo izstopa tip (pol)atrijske hiše, kjer
vrt meji na hišo z vsaj dveh strani. Večjo stopnjo integracije ima atrijska hiša z
notranjimi atriji, kjer so posamezni atriji obdani s treh ali z vseh strani. Taka zasnova
ponuja boljšo povezanost hiše z vrtom, hkrati pa prinaša tudi nekatere druge prednosti
(svetloba, prezračenost, vegetacija, mikroklima, zasebnost ipd.). Neposredno povezanost
bivalnih prostorov z vrtom dosežemo tudi z integracijo bivalnih prostorov neposredno
v območje vrta. Primer je zasteklitev dnevne sobe v pritličju, ki s treh strani obkroža
odprti prostor. Ena glavnih prednosti take zasnove je dodatna možnost odpiranja steklene
stene. Uporabniki tako lahko uživajo v udobju dnevne sobe, hkrati pa so obkroženi z
vrtom in imajo neoviran prehod vanj. Taka rešitev izraža visoko stopnjo programske in
funkcionalne prepletenosti hiše z vrtom.
Seveda je programska in funkcionalna zasnova pomembna tudi v povezovanju bivalnih
prostorov znotraj objekta, kar se lahko zrcali tudi v krajinski zasnovi odprtega prostora.
Povezljivost mora biti vzpostavljena ne samo v horizontalni, temveč tudi v vertikalni
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smeri. Možnost je uporaba galerije, s katero povežemo pritlično in zgornjo etažo v en sam
velik prostor, ki je zaradi tega svetlejši in prostornejši, hkrati pa zaradi povečanega merila
nasproti odprtemu prostoru ob hiši daje vtis dveh enako velikih enot oz. prostorov. Tudi
prostori v nadstropju imajo lahko svoj izhod v odprto krajino, kar je predvsem prednost
objektov na pobočju. Arhitekturno zasnovo nadgradijo tudi terase v nadstropju, tu imajo
spalni ali skupni prostori v nadstropju lahko izhod na eno ali več teras, ki nudijo pogled na
vrt oziroma so locirane nad teraso v vrtu. Ne glede na arhitekturno zasnovo pa je
ključnega pomena število prehodov in dostopov na vrt oz. med hišo ter vrtom bodisi
iz pritlične etaže, nadstropja ali servisnega objekta bodisi neposredno iz odprte krajine, saj
le tako zagotovimo integracijo vrta z objektom ter širšo okolico.
Nadalje je pomembna uporaba in integracija določenih arhitekturnih elementov tako
v zasnovo vrta kot hiše. Nekateri od njih lahko delujejo kot samostojen element, medtem
ko imajo drugi vlogo povezovalnega elementa med hišo in vrtom. Ne glede na njihovo
specifično vlogo mora arhitekt zasnovati prostor za (ponavadi) večje število uporabnikov,
kar ima za posledico tudi večje število zahtev in pogojev. Arhitekturni elementi poleg svoje
primarne funkcije pomagajo graditi prostor, ga strukturirati tako programsko kot
funkcionalno in to na več ravneh, zato je premišljena integracija teh elementov v zasnovo
ključnega pomena. Končna zasnova je tako večplastna, kompleksna, hkrati pa mora
zadostiti vsem potrebam in ciljem naročnika.
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3

ZGODOVINSKI PREGLED

Da bi bolje razumeli odnos stanovanjske (bivalne) arhitekture do odprtega prostora,
moramo najprej razumeti zgodovinski razvoj krajinskega oblikovanja odprtega prostora ob
enodružinski hiši. Za razvoj diplomskega dela je smiseln pregled določenih zgodovinskih
arhitekturnih primerov. Analiza teh primerov bo teoretična podlaga za kasnejšo analizo
slovenskih arhitekturnih primerov. Rad bi ugotovil, ali oz. na kakšen način arhitekturne
značilnosti vplivajo na krajinsko oblikovanje prostora ob objektu ter nasprotno: ali vrt oz.
oblikovanje prostora ob objektu lahko vpliva na zasnovo in oblikovanje arhitekturnega
objekta. Na podlagi teh ugotovitev bom v nadaljevanju diplomskega dela analiziral
slovenske arhitekturne primere s pripadajočim vrtom in v zaključku naloge določil
nekatere smernice za krajinsko oblikovanje.
Izbor zgodovinskih obdobij, avtorjev ter arhitekturnih primerov temelji na merilih in
načrtovalskih izhodiščih, določenih v začetnem poglavju. Izbral sem nekaj zgodovinskih
primerov, ki s stališča krajinskega oblikovanja do pripadajoče arhitekture izkazujejo
tendence po povezovanju med obema. Te so bodisi značilne za posamezno zgodovinsko
obdobje ali pa nakazujejo spremembe v miselnosti in kot posledico drugačen odnos do
oblikovanja odprtega prostora. V postopku analize posameznih zgodovinskih primerov,
seveda na podlagi sprejetih izhodišč in meril se medsebojno primerjajo tudi posamezni
arhitekturni ter arhitekturno-krajinski primeri.
Zgodovinski pregled se opira predvsem na razvoj vrta v povezavi z arhitekturo skozi
ključna zgodovinska obdobja. Začetke lahko iščemo v (antični) starorimski hiši, katere
razvoj sega vse do današnjih primerov sodobne atrijske zazidave. Sledi analiza
tradicionalne japonske hiše do ameriških začetkov modernega vrta s pripadajočo hišo. S
pregledom pomembnejših primerov različnih arhitekturnih in krajinskoarhitekturnih
dosežkov v teh obdobjih bi rad izpostavil in ugotovil razvoj ter odnos krajinskega
oblikovanja odprtega prostora do arhitekture tistega obdobja. Pomembni so različni načini
povezovanja, uporaba arhitekturnih elementov ter specifičnost programa in lokacije, ki
pripomore k boljšemu oblikovanju vrta.
Zgodnji primeri v razvoju krajinskega oblikovanja odprtega prostora, vezanega na bivalno
arhitekturo, so bili ponavadi skrbno urejeni odprti prostori. Povečini so bili tesno povezani
s socialnim statusom lastnika. Le dober in utrjen socialni in finančni položaj sta omogočala
urejanje t.i. vrtov ugodja (Ogrin, 1993) V začetku so bili to predvsem reprezentativni
objekti, katerih glavna vloga je bila poudarjanje socialnega statusa lastnika. V primerjavi s
sodobnim vrtom, ki je primarno namenjen preživljanju prostega časa, je slednji dostopen
mnogo večjemu krogu ljudi. O takem tipu vrta lahko govorimo šele pozneje, v začetkih 20.
stoletja, s prihodom modernizma, ki se je razvil iz temeljev Bauhausa, arhitekturnega
gibanja dvajsetih let prejšnjega stoletja, ki je temeljil na funkcionalnosti zasnove.
3.1

HIŠA Z ATRIJEM - RIMSKI DOM

Atrijska oblika hiše je posebna oblika zgoščene enodružinske gradnje (Ivanšek, 1988),
vendar taka oblika hiše z ograjenim dvoriščem ni novejšega izvora. Kot značilna oblika
zgoščene individualne zazidave je znana v vseh obdobjih razvoja gradbene kulture z
začetki v Pompejih, Grčiji in drugod po svetu. Vendar pa današnje, sodobne oblike atrijske
hiše ni mogoče enačiti s historičnimi primeri, saj je na primer pompejanska rimska oblika
hiše že samo po svoji velikosti (600-3000 m2) neprimerljiva z današnjimi bivalnimi hišami.
Prav tako je »atrij« (atrium) tu označeval osrednji prostor v bivalnem delu hiše, ki je imel v
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stropu večjo odprtino in ne atrija kot ograjenega dvorišča oz. vrta. Ta je bil v rimski hiši
ograjen in z vseh strani obdan s pokritim stebriščem.
Izbira rimskega doma kot zgodovinskega primera bivalne enodružinske hiše z vrtom
temelji predvsem na specifični programsko funkcionalni povezanosti prostorov v objektu
ob značilni uporabi arhitekturnih elementov, ki imajo vlogo vmesnega člena med objektom
in vrtom.
Zasnova značilnega rimskega doma (domus) je bila odvisna od ekonomike strnjene
mestne gradnje. Objekti so bili pravokotno postavljeni glede na smer (glavne) ulice, kjer je
vhod v stanovanjski del le ozko grlo, po katerem se prišlo v osrednji atrij. Prostora ob
vhodu sta bila namenjena trgovskim dejavnostim in nista bila povezana z bivalnimi deli
hiše. Bivališče je bilo pritlična zgradba z izrazito longitudinalno, skoraj osno razporeditvijo
prostorov v hiši.

Slika 3

(levo) Pogled na peristylum, vrt s kolonadami hiše pozlačenih kupidov, Pompeji (Hales, 2003: 121)

Slika 4

(desno) Tlorisni prikaz hiše tragičnega poeta, Pompeji v Italiji. 3-atrium-atrij; 4-ala-niše (oltar); 6cubiculum-manjše sobe, spalnice; 5-culina-kuhinja; 15-exedra-zunanja soba; 10-peristylum-vrt s
kolonadami; 2-taberna-trgovina, 8-tablinum-delovna soba; 7,14-triclinium-jedilnica; 1-vestibulumvhod (Hales, 2003: 114)

Atrij je bil velika zračna sobana z odprtino v stropu. Prostor je bil namenjen druženju
družine, sprejemanju gostov ali klientov, ki so ob vsakodnevnih jutranjih obiskih čakali na
prihod patrona, gospodarja. V središču atrija, natanko pod strešnim oknom je lociran plitev
bazen (impluvium), ki je imel funkcijo zbiranja deževnice, a je bil že sam po sebi
impozanten vodni motiv. Vodna gladina je dodatno odsevala svetlobo na okoliške stene in
s tem osvetljevala prostor in barvite freske po zidovih atrija. Na vsaki strani atrija so bile
razvrščene manjše sobe (cubicula), namenjene raznovrstnim dejavnostim; ponavadi so
bile to spalnice družinskih članov, medtem ko so tiste ob atriju ponavadi služile za
zasebna druženja, knjižnice ipd. Naprej od teh 3sob se je atrij pogosto odprl v dvoje kril
(alae), kjer je bil prostor za manjše oltarje ali doprsne kipe prednikov. Vmesni prostori med
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atrijem in vrtom so bili jedilnica (triclinium), manjša kuhinja (culina) in delovna soba
(tablinum).
Med atrijem in vrtom je bila še delovna soba, ki se je odpirala na obe strani. Prehodi so bili
lahko zastrti z zavesami ali krilnimi lesenimi vrati. Tloris rimske hiše je namensko ustvarjal
izbrane poglede; tako je obiskovalec, ki je stal v vhodnem delu, imel impresiven pogled
vzdolž glavne osi skozi atrij in delovno sobo do vrta v zadnjem delu hiše. Namesto, da bi
vrt obdajal rimsko hišo, so ga Rimljani integrirali v svoje domove. Peristylum, odprto
dvorišče znotraj hiše, je bil ponavadi obdan s stebriščem, ki je nosilo del strešne
konstrukcije. V hišah premožnejšega višjega sloja je vrt predstavljal osrednji prostor hiše;
poživljalo ga je okrasno rastlinje, različni vodni motivi, klopi za sedenje, kiparska dela in
celo umetni ribnik. V prehodu je lahko svoj prostor našlo tudi manjše svetišče oz. oltar
(lararium) posvečen hišnim bogovom. Na zadnji strani hiše sta bila ponavadi še dva
dodatna prostora. Dodatna jedilnica, ki vsekakor priča o preživljanju prostega časa v
bližini vrta in ob pogledu nanj. Jedilni prostor ni bil namenjen izključno obedovanju;
udobno leseno in oblazinjeno pohištvo v tricliniumu je omogočalo tudi spontano druženje.
Exedra je bila večja, elegantnejša soba ob vrtu, namenjena formalnim zabavam in
slavnostnim večerjam. Poslikave po zidovih, ki so tematsko nadaljevale povezavo z vrtom
in naravo, kar dodatno kaže na povezavo vrta s prostim časom in zabavo.
Rimska hiša je eden najzgodnejših primerljivih historičnih primerov enodružinske hiše z
vrtom. Take hiše sicer ni mogoče neposredno primerjati s sodobnim bivanjem, a nam
vendarle daje predstavo o povezavah med notranjimi bivalnimi in zunanjimi prostori v
zgodnjih razvitih civilizacijah. Glavna (navidezna) os v hiši nakazuje določeno zaporedje
osrednjih, pomembnejših prostorov v hiši (vhod - atrij - delovna soba - vrt – exedra). Vsi ti
prostori nimajo nobenih drugih odprtin, ki bi dovajale svetlobo, kot samo vhodne ali
strešne odprtine, zaradi česar se dojemanje obiskovalca osredotoči na prehajanje iz
enega prostora v drugega, vsakega z drugačno namembnostjo. V tem zaporedju
prostorov obstaja tudi igra svetlobe, ki ustvarja vizualno globino z menjavanjem svetlih in
temnih prehodov (vhod, delovna soba - temno, atrij, vrt - svetlo). Odnos vrta do hiše v
rimskem domu postavlja osnove bivanja v enodružinski hiši z vrtom. Kljub prvinskosti
zgradbe smo priča nekaterim naprednim posegom, ki so uporabnikom izboljšali kakovost
bivanja. Prva izmed njih je vsekakor sama integracija vrta v zasnovo hiše, ki je nadgrajena
s stebriščem okoli vrta. Stebrišče ima tu vlogo vmesnega člena, ki daje zavetje pred
vremenskimi vplivi ter hkrati ponuja izkušnjo bivanja na prostem.
Prav tako je rimska hiša vezana na značilnosti lokacije. Za stanovanjske hiše, ki so jih
Rimljani gradili na severu Italije in Evrope, so razvili napreden sistem ogrevanja zidov in
tal s kroženjem toplega zraka. V topli mediteranski klimi pa sta tako atrij kot vrt delovala
kot odprtini za dovajanje svežega zraka, ki je nato krožil med sobami in prehodi. Strešno
okno je imelo vlogo zbiralnika sveže meteorne vode; še več: zbiralnik v atriju je bil
povezan z rezervoarjem, ki je shranjeval kakršnokoli odvečno vodo v bazenu.
Rimski dom je zgovoren primer, kako arhitektura vpliva na oblikovanje vrta, ob dejstvu, da
oblikovanje atrija temelji na kontrastu med hišo in vrtom. Na ta način vrt predstavlja
nasproten ambient, ki ga ponuja hiša, predvsem kar se tiče gradbenega materiala
(grajeno-organsko) in odprtosti. Zasnova rimske hiše sloni na integraciji odprtih in zaprtih
prostorov, menjavanju svetlobe in sence, predvsem pa na neoviranem prehajanju med
njimi. Stene in tla objekta so prekrivali motivi iz narave. Velike odprtine v objektu so bile
namenjene prehajanju ter dovajanju svetlobe in s tem toplote v bivališče. Vse to je seveda
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odvisno od posebnosti lokacije in podnebja, jasno pa tudi govori o visoki ozaveščenosti
graditeljstva v začetnih obdobjih razvoja enodružinske hiše z vrtom.
3.2

RENESANČNA HIŠA Z VRTOM

Preporod italijanskega krajinskega oblikovanja je povezan z blagostanjem v obdobju
renesanse, ki je izviralo iz družbenih in kulturnih sprememb (Ogrin, 1993). Z rastjo obrti,
denarnega gospodarstva, trgovine, politične sheme in družbene kulture se je spreminjala
tudi podoba tedanjih mest. Obenem pa je antično izročilo rimske kulturne dediščine na
tem geografskem prostoru ostajalo živo. Umetniki so se pod okriljem uglednih plemiških
družin, premožnega meščanstva in cerkvenih dostojanstvenikov zbirali v večjih mestih po
državi. Spreminjala se je dotedanje sprejemanje in dojemanje naravnega sveta, ki je bilo v
srednjem veku izrinjeno iz zavesti družbe, je sedaj spet prihajalo v ospredje skozi različne
oblike umetnostnega pojmovanja. Vse močnejša je postajala težnja po občudovanju
narave in po stiku z njo.
Sprememba je sprva najočitnejša v slikarstvu; spreminjajo se tematike in vizualne
upodobitve sveta in narave. Vse bolj vidna je njena vloga v umetniškem skupaj z
učinkovito kompozicijo in prepletenostjo motivov na sliki. Spremembe takih razsežnosti so
nato kmalu sledile tudi na drugih ravneh, tudi v urejanju zunanjega odprtega prostora.
Renesančni vrtovi sledijo idealu vile, postavljene na dobro razgledišče – načelo, ki izhaja
še iz antike. Pomembna je povezljivost hiše in vrta, predvsem z ložami (loggia) in
stebrišči. Ključna je geometrija oblikovanja vrta. Razvila je bogato in smiselno
organizirano geometrijsko zgradbo vrta, pri čemer je vse podrejeno enotnemu
geometrijskemu vzorcu, naj so to grote, pergole, vodnjaki, gaj (bosco) ali skrbno
oblikovani nasadi največkrat striženih, geometriji podrejenih in oblikovanih rastlin.
Pomemben element vrta je bil tudi t.i. giardino segreto, ponavadi manjši zaključen del
vrta, namenjen zasebnejši rabi.
Upodobitveni program jemlje veliko prvin in elementov iz antičnega bajeslovja. Zlasti
skulpture so skupaj z groto namenjene učinkovitejši ponazoritvi bajeslovnih prizorišč ali
pastoralne poetike. Edinstveni sestavini sta terasna zgradba vrtov, podrejena umestitvi
vrta na pobočje in Bramantejevo dvoramno stopnišče za premagovanje višinskih razlik.
Glavna značilnost povezovanja arhitekture z odprtim prostorom v renesansi je t.i. loggia,
napol odprto stebrišče, ki je ponavadi služilo kot vmesni prostor med zaprtim objektom in
vrtom. Loggia, vmesni prostor, kjer si samo z nekaj koraki v notranjost že užival udobje
hiše ali bil v nekaj trenutkih na vrtu. Prostor, kjer si bil deležen varnosti ali (delnega)
udobja objekta in hkrati užival stik z naravo: pogledi, vonjave, veter, glasovi,… Prav tako
je prostor dajal zaščito pred nezaželenimi vremenskimi pojavi: močno sonce, močan
(hladen) veter, padavine ipd. Loggia je bila ponavadi prav zaradi stika z odprtim prostorom
locirana v pritličje, v višjih nadstropjih so bile namenjene predvsem uživanju razgleda.
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Vila Rotonda
Vila Rotonda (Vila Capra) je bila zgrajena leta 1569 po načrtih Andrea Palladia
(Steenbergen in Reh, 1996), enega največjih renesančnih arhitektov tedanjega časa.
Naročnik objekta je bil Paolo Almerico, visok cerkveni dostojanstvenik, ki se je po službi v
Vatikanu vrnil v rodni Veneto. Vila Rotonda, ki je imela funkcijo poletne rezidence, je
locirana okoli 500 metrov jugovzhodno od mesta Vincenze, lahko dostopna na blagem
griču.

Slika 5

(levo) Prerez objekta vile Rotonda (Steenbergen in Reh, 1996: 130)

Slika 6

(desno) Tlorisni prikaz vile Rotonda (Steenbergen in Reh, 1996: 130)

Palladio je svojo arhitekturo umestil na vrh griča in tako izkoristil spreminjajočo krajino
okoli objekta. Ravno zato je smiselna zasnova vile s štirimi identičnimi loggiami na vse
strani, ki jih v centru povezuje polkrožna kupola. Danes celotna vila ni zgrajena po
Palladiovih načrtih, saj ga je po njegovi smrti kot glavnega arhitekta nasledil Vincenzo
Samozzi, ki je namesto krožne kupole nad osrednjim delom stavbe zgradil manj izrazit
obokan strop. Vila zaradi svoje lege in simetrične zasnove daje vtis izoliranega objekta, še
posebej zaradi rotacije glavnih osi za 45° glede na strani neba, ki čez dan omogoča
osončenost vseh štirih fasad. Pozornejša analiza pokaže, da je pozicija vile skrbno
načrtovana in premišljena. Približevanje kompleksu nam to postopno razodene. Glavni
vhod s ceste proti severozahodni loggii je zarezan v grič, tako da dodatno poudari objekt.
Vizura z vhodne loggie nazaj proti vhodu prikaže vzdolžno os prek vhoda, ki se konča v
kapelici na robu mesta - s tem ustvari odnos do okoliške krajine.
Pogled z vsake od štirih lož je drugačen. Pravokotno s severovzhodne terase proti Stradi
della Riviera vodi položna in zatravljena pohodna rampa. Gre za dodaten dostop do vile,
ki ob stiku z visokim zidom terase kaže jasen odnos do odprte krajine. Na jugovzhodni
strani je edini neovirani stik vile z odprto krajino, vilo ločuje le zadrževalni zid (škarpa), ki
pa ob stiku z gozdičem izgine. Jugozahodna stran je dostop do giardina segreta, ki leži
med gozdnim robom in teraso, na kateri stoji vila.
Vila sicer ni tipičen objekt v kontekstu zgodovinskega pregleda, saj načeloma ne gre za tip
enodružinske hiše, vendar ima zaradi svojih značilnosti v odnosu krajina – arhitektura v
pregledu posebno mesto. Primer vile Rotonda ima v zgodovinskem pregledu svoje mesto
predvsem zaradi njene specifične umestitve v prostor skupaj z značilnostmi lokacije ter
odnosom, ki ga ima kot arhitekturni objekt do preostalega odprtega prostora. Vila Rotonda
je primer, kako se arhitekturna zasnova podreja odprtemu prostoru oz. značilnostim
mikrolokacije; Palladio je vilo namenoma oblikoval tako, da s svojo centralno kompozicijo
in štirimi enakovrednimi deli stavbe izkorišča umestitev objekta na vrh vzpetine. Na ta
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način se na vsakem izmed štirih vhodov stanovalcem ponuja drugačna doživljajska
izkušnja. Enakost štirih vhodov v objekt, simetrijo zasnove ter štiri različne krajinske slike
si lahko razlagamo kot arhitekturno zamisel, ki združuje različne krajine, jih povezuje in
izenači v enem samem, centralno zasnovanem objektu.

Slika 7

Tlorisni prikaz situacije skupaj s pogledi z vseh štirih lož vile Rotonda. Arhitekt Andrea Palladio, ki ga
je po njegovi smrti nasledil Vincenzo Samozzi (Steenbergen in Reh, 1996: 133,134)

Vsi štirje različno oblikovani prostori ob hiši nagovarjajo arhitekturo v obliki štirih različnih
odnosov, vendar oblikovalski in navsezadnje tudi programski ter funkcionalni odnos
arhitekture do krajine ostaja ves čas enak. Različni odnosi med vilo in odprtim prostorom
so vidni tudi v uporabi nekaterih arhitekturnih elementov v krajinski zasnovi; stopnice,
škarpe, zidovi in različne zasaditve dajejo vsakemu izmed štirih delov stavbe drugačen
izraz. Na drugi strani kaže objekt do prostora, v katerega je umeščen, indiferenten odnos:
fasade so enake, oblika prehodov iz objekta prav tako, tudi arhitekturni elementi,
uporabljeni kot stik med krajino in arhitekturo, so enaki. Zasnova z ničimer ne vzpostavlja
odnosa z odprtim prostorom. Izkorišča pa lokacijo, s katero prostor obvladuje. Tak odnos,
ki ga kaže vila Rotonda do oblikovanja odprtega prostora ob objektu, najdemo tudi v
nekaterih kasnejših zgodovinskih in modernih arhitekturnih primerih.
Vila Lante
Drug renesančni primer je vila Lante v kraju Bagnaia pri Viterbu, 60 km severozahodno od
Rima. Primer vile Lante je označen tudi kot eden najpopolnejših dosežkov renesančne
krajinske arhitekture (Ogrin, 1993). Zasnoval ga je Giacomo Barozzi da Vignola za
kardinala Gambaro, najverjetneje po letu 1556. Dela so bila končana šele okrog 1580. Po
smrti kardinala Gambara je postal lastnik vile kardinal Montalto, ki je zasnovi dodal več
svojih dopolnitev. Vrt je obdržal glavne poteze simetrične zasnove. Ob vhodu se začenja
longitudinalna os, ki deli parter in prek dvodelnega stopnišča preide v pobočje ter se tam
nadaljuje na štirih terasah s fontanami, verižno kaskado, osmerokotnim bazenom in
drugimi prvinami, ki jih vse obdaja gosto zelenje. Spodnji parter kvadratne oblike je močno
členjen in sicer v dveh nizih kvadratnih elementov. Zunanji niz kvadratov z okraski iz
striženega pušpana obdaja štiri notranje, ki predstavljajo vodni parter s krožnim
vodnjakom, v katerem štirje dečki nosijo Montaltov grb. Geometrijski red se vzdolž osi
prenaša v gozdnato pobočje in se razblini v razsežnem boscu, ki ima povsem naravni
značaj. Posrečeno in skladno soočanje človekove geometrije s samoniklo, svobodno
naravo. Podobno kot v drugih Vignolovih zasnovah, pride v vrtu vile Lante do izraza
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arhitektovo nagnjenje do terasne členitve, vendar v manj dramatični izvedbi, z blažjimi
prehodi, kar omogoča boljšo strnjenost posameznih vrtnih sestavin. Vrt je redkokje tako
poudarjeno samostojen, saj oba simetrično postavljena casina ostajata povsem v ozadju,
tako po velikosti kot tudi po prostorskem položaju.

Slika 8

Tloris formalnega dela vrta ob vili Lante (Ogrin, 1993: 54)

Formalni dela vrta ob vili Lante temelji na simetrični zasnovi ter členitvi prvin v module
kvadratnih oblik. Slednji se pojavljajo v različnih merilih ter medsebojnih odnosih, vsi pa so
podrejeni centralni osi. Tudi tlorisni zasnovi obeh casinov sta kvadratne oblike in prav tako
višina obeh objektov, ki je enaka dolžini ene od stranic in se ujema z osnovnim modulom
parterja. Objekta sta tako v osnovi enakostranična kubusa (kocki), ki sta na eni strani
vkopana v teren.

Slika 9

Analiza tlorisne zasnove vile Lante

Povezava med arhitekturnimi značilnostmi obeh objektov in oblikovanjem vrta je jasna.
Objekta sta tako konceptualno kot oblikovno del vrtne zasnove, kar pokaže tudi analiza
tlorisne zasnove. Oblikovanost posameznih parterjev ob objektih se med seboj razlikuje,
saj glede na odnos s fasado ustvarjajo z objektoma različen dialog; tudi zato, ker so
zaradi vkopanosti objektov parterji na različnih višinah. V zasnovi vrta je parter med
objektoma poleg vodnih kaskad edini, ki je nagnjen ter premaguje višinsko razliko v smeri
centralne osi. Premagovanje višinske razlike je na drugih točkah v vrtu rešeno s stopnišči,
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ki so locirana pravokotno na centralno os. To vsekakor kaže na drugačen odnos ki ga
imata objekta v vrtu. Ne glede, da sta bila slednja zgrajena v različnih obdobjih, njuna
tlorisna razporeditev prostorov nakazuje zasnovo kvadratnih oblik. Primer vile Lante se
glede na odnos med vrtom in objektoma konceptualno razlikuje od primera vile Rotonde.
Integracija objektov v zasnovo je v primeru vile Lante veliko bolj premišljena ter tako
programsko kot funkcionalno uporabniku ali obiskovalcu prijaznejša.
Vila Barbaro
Vila Barbaro je locirana v kraju Maser pri Trevisu v Benečiji. Palladio je vilo načrtoval pod
vtisom svojega potovanja v Rim in sicer za, v tistem obdobju znana humanista, brata
Daniela in Marka Antonija Barbaro (Ogrin, 1993), ki sta oba imela kar nekaj arhitekturnega
znanja. Vila je locirana po klasičnem renesančnem vzorcu na blago pobočje z izbranim
razgledom. Vila Barbaro je kompleksen objekt, ki je v enem objektu združeval različne
programe. Zgornje nadstropje vile je bilo namenjeno predvsem bivalnim prostorom, ti pa
so imeli neposredne izhode v giardino segreto, ki ga oklepa polkrožni nimfej z ribnikom.
Slednjega napaja naravni vir vode iz pobočja, ki je nato skozi zapleten hidravlični sistem
speljana skozi kuhinjo v vrt, kjer je bila uporabljena za namakanje zelenih površin na
pobočju pred vilo. Pritlični prostori vile so bili zvečine namenjeni shranjevanju orodja,
poljščin ter krme. V stolpičih na vsaki strani vile sta bila locirana vinska klet in hlev z
golobnjakom ter prostori za perutnino v višjem nivoju. Vrt pred vilo temelji na osni zasnovi,
ki izhaja iz vile in se prek glavne dostopne poti po blagem bregu navzdol z drevoredom
nadaljuje v odprti krajini.

Slika 10 Prerez vile Barbaro v kraju Maser, Treviso, Italija. Arhitekt Andrea Palladio, leta 1558. Vila je locirana
na blagem pobočju. Zasnova vile izkorišča nastalo višinsko razliko in se v prvem nadstropju smeri
proti terenu odpira v giardino segreto, ki ga oklepa polkrožni nimfej (Palladio Centre and Museum,
2006)

S stališča stika med arhitekturnim objektom in pripadajočim odprtim prostorom je vila
Barbaro edinstven primer, kjer je Palladio za programsko in funkcionalno zasnovo vile
izkoristil značilnosti krajine. Z umestitvijo objekta na blago pobočje je uporabil nastalo
višinsko razliko ter po vertikali ločil bivalni in utilitarni del vile, kjer se vsako od
programskih jeder, na različnih straneh vile, odpira v odprt prostor. Tako je preprečil
nezaželeno mešanje programov in funkcionalnih povezav, ki bi zmotile aktivnosti, ki
potekajo v objektu in ob njem. Stik med bivalnimi prostori vile in giardina segreta je
neposreden, saj sta oba na istem nivoju. Izboljša se tudi mikroklima ter intima odprtega
prostora, ki je s treh strani omejen z objektom, na četrti pa ga omejuje nimfej s pobočjem.
Osna zasnova vrta pred vilo je najlepše vidna iz bivalnih prostorov v nadstropju, zelene
površine, ki spremljajo osno kompozicijo prednjega vrta, pa imajo vlogo pašnikov in so
aktivno vključene v programsko in funkcionalno zasnovo vile.
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3.3

JAPONSKA HIŠA Z VRTOM

Da bi bolje razumeli razvoj japonske vrtne umetnosti ter predvsem stika med arhitekturo
japonske hiše ter pripadajočim vrtom, moramo najprej razumeti razvoj kitajskega vrta, saj
je umetnost oblikovanja vrtov na Japonsko prišla predvsem iz Kitajske in Koreje.
Kitajski vrt
Začetki razvoja kitajske vrtne umetnosti segajo po nekaterih virih celo v 15. st. pr.n.št.,
vendar so šele kasneje, v času dinastije Han (od 3. st. pr.n.št.) (Ogrin, 1993), začeli
nastajati najprej cesarski parki velikega merila, čemur je šele znatno pozneje sledil razvoj
vrtov, namenjenih duhovnemu užitku in razvedrilu. Ti vrtovi so se razširili predvsem v
meščanskem sloju prebivalstva. Kitajski vrt kaže ves čas svojega nastajanja bolj ali manj
premočrten razvoj, brez večjih slogovnih obratov, kakršne je opaziti v Evropi. Slednje velja
tako za cesarske parke kot za meščanske vrtove. Oboji so se oblikovali na skupnih
osnovah, kar je videti v njihovi zgradbi s številnimi skupnimi prvinami. Razlika se kaže
predvsem v obilju, bogastvu opreme ter v velikosti.
Zaradi svojevrstne narave, filozofije, slikarske umetnosti in poezije, ki so sooblikovali
kitajski vrt, je treba biti pozoren na družbeno ozadje njegovega nastajanja. Življenje na
Kitajskem je bilo skozi stoletja polno negotovosti, vdorov od zunaj, vojnih pustošenj,
družbenih nasprotij ter bojev za oblast. Pogostne žrtve takšnih razmer so bili umetniki,
učenjaki ali visoki uradniki. Slednji so ljudje, ki se raje umaknejo v samotno gorsko
naravo, duhovno obogateni z daoistično filozofijo nevmešavanja, izogibanja in iskanja
smisla življenja v stiku z naravo, kar navsezadnje vodi v izogibanje spopadom in težavam
v družbenem življenju. Sprva so tako nastajala bivališča samotarjev v gorah ob izbranih
naravnih prizoriščih, kasneje pa so s privzemanjem gorskih motivov to vlogo prevzeli
vrtovi, katerih prednost je bila dostopnost ob vsakem času. Bili so resnična narava, čeprav
v pomanjšanem merilu. Mestni vrtovi seveda niso pomenili fizičnega bega iz mesta, razvili
pa so se v zatočišče duhovnega umika iz njega, v prostorsko strukturo, v kateri so
generacije iskale miru, notranje ravnovesje in osvežitev duha.
V kitajskem vrtu obiskovalec srečuje veliko število različnih motivov, ki se nenehno
menjavajo, prostor se odpira in zapira, prehaja iz svetlega v temno in obratno, poti
vijugajo z nenavadnimi obrati smeri ali se dvigajo in spuščajo; gledalec odčitava povsod,
na tleh, na navpičnih ploskvah zidov ali sten, v oknih, v skalnih grmadah in rastlinah, vrsto
neposrednih ali abstraktnih likovnih sporočil. Pri tem celotnega vrta ni mogoče zaobjeti z
enim pogledom ali z enega samega mesta. Da bi obiskovalec vrt doživel in dojel, se mora
po njem gibati in ga tako spoznavati. Odtod takšno obilje vrtnih motivov, ki obiskovalca
napajajo z vtisi in ga držijo v napetosti. Slednje je povezano predvsem s poudarjeno
členjenostjo vrta, saj je domiselno razdeljen z zidovi, galerijami in stavbami, vse skupaj pa
daje vtis znatno večje razsežnosti vrta, kot ta v resnici je. Vrt lahko najbolje označimo
(Ogrin, 1993) kot časovno-prostorsko zaporedje motivov, ki skupaj tvorijo slikovito,
vizualno nasičeno likovno celoto, ob dejstvu da posamezne sestavine nimajo prevladujoče
vloge. Ob vseh elementih naravnega v kitajskem vrtu je pomembna tudi navzočnost prvin,
ki jih ustvari človek. Vrt ni zgolj dodatek hiši, kot tudi ne samostojen element, pač pa
spojitev obeh v bivalno celoto vrt-hiša, yian-qi. To miselno izhodišče pojasnjuje število
različnih stavb, ki so razmeščene po vsem vrtu oziroma vrt celo obdajajo - vrt naj bo
čimbolj navzoč v notranjščini hiše in prav tako naj bo zunaj kar najbolj čutiti stik z njo.
Prelivanje zunanjega in notranjega prostora v kitajski hiši omogoča predvsem konstrukcija
objektov. Ker je nosilnost prenesena na stebre, lupina objekta tako nima nosilne funkcije,
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kar omogoča poljubne odprtine, okna, vrata. Skoznje lahko človek dojema okolico kot
celoto, kot prelivanje dveh svetov, ki se združujeta v edinstveno celoto notranje in zunanje
organizacije bivanja. Mrežasti vzorci delno ali povsem zapolnjujejo okenske in vratne
odprtine v različnih izvedbah, ki prispevajo k optično bogatejšemu pogledu na vrt. Ob tem
se kaže zanimiva značilnost, da so vrata na paviljonih praviloma pravokotniška, v zidovih
pa okrogla. V razmerju hiša-vrt zbuja posebno pozornost njun nasprotni oblikovni značaj:
kitajska arhitektura je dosledno strogo pravilna, vrt pa svoboden, organski. Po
tradicionalni kitajski kozmologiji je kvadrat znamenje zemlje in človekove družbene
organizacije, krog pa označuje nebo in hkrati tudi nered in neskončnost narave. Kitajski vrt
je tako prostor, ki ju povezuje (Ogrin, 1993). Takšna mandalistična pojmovna zgradba,
poskus združitve človekovega in nebesnega, razumskega in čustvenega, antropogenega
in naravnega, se je izoblikovala že v 1. st., vrhunec pa je dosegla v zasnovi Hrama neba v
Pekingu.

Slika 11 (levo) Izhod iz dvorane v vrtu Liu Yuan, Suzhou, Kitajska. Skalnate kompozicije so pogosto veljale za
osrednji motiv v vrtu in so bile premišljeno postavljene tako, da bi bile kar najbolje vidne iz notranjih
prostorov. Konstrukcija objektov, kjer je glavna nosilnost stavbe prenesena na stebre, omogoča
panelno odpiranje posameznih sten v vrt (Ogrin, 1993: 179)
Slika 12 (desno) Okna pogostokrat ponujajo privlačne poglede z različnimi motivi v vrtu, ter tako nadomeščajo
slike na stenah. Okno in motiv v vrtu delujeta kot enovit element, ki se konstantno spreminja skozi
dan, mesec, letni čas ali leto (Ogrin, 1993: 188)

Premikanje v vrtu poteka po urejenih tlakovanih površinah, stezah ali pokritih galerijah, ki
omogočajo prehajanje skozi vrt v vsakem vremenu. Steze in galerije v vrtu tako kot zidovi
ne tečejo naravnost. Njihova naloga ni povezovati dvoje točk v vrtu po najkrajši poti,
ampak vodijo obiskovalca tako, da bo v vrtu karseda veliko videl in doživel. Poti zato
nenehno spreminjajo smer, vijugajo, se prilagajajo terenu in se obračajo pod pravim
kotom. Gre za izpeljavo poti, ki pripravi gledalca do tega, da zajame v svoje vidno polje
nekajkrat več pogledov, kot če bi hodil naravnost. Na ta način se ustvarja iluzija večjega
prostora, kot ta dejansko je. Podoben pomen se skriva v ločno napetih mostovih ali
vzpenjajočih se in padajočih galerijah, v katerih gledalec med hojo spreminja perspektivo
gledanja in tako opazuje isto prizorišče vsakokrat drugače.
Japonska vrtna umetnost
Japonska umetnost oblikovanja vrtov je v svojem temeljnem izhodišču posebnost, saj
izhaja iz koncepta povezljivosti hiše ter vrta kot osnovnega dela bivanjskega okolja, ki
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omogoča komunikacijo z naravo. Vrt na tak način dopolni bivalno hišo, kjer so najbolj
zanimivi pogledi skozi vratne in okenske odprtine, namenjeni opazovanju vrta iz
notranjosti hiše. Posebnost japonskega bivališča je vsekakor zlitje notranjega in
zunanjega prostora. Oblikovanje vrta (in hiše) je tako postalo svojevrstna umetnost; vrt je
razprostrt na majhni površini ter vsebuje gradiva in vegetacijo primerne velikosti.
Manipulacija z rastlinjem se je skupaj z drugimi vejami japonske umetnosti razvila v pravo
vedo - vse z namenom poustvariti naravo.
Razvoj japonskega krajinskega oblikovanja zaznamujejo značilna obdobja v zgodovini, ki
so, časovno gledano, vzporedna z evropskim srednjim vekom. Razvoj krajinskega
oblikovanja vrtov je potekalo skozi različna obdobja v zgodovini Japonske, v katerih so se
s spreminjanjem miselnosti spreminjali tudi nazori in odnosi do vrtov, umetnosti in
oblikovanja. Ključno za krajinsko oblikovane vrtov je bilo predvsem tretje obdobje,
Kamakura, ki je prineslo nazore in mišljenje zen budizma, to je zlasti preprostost,
naravnost in jasnost krajinske zasnove. V vrtove so uvedli unikatne skalne kompozicijske
ureditve, ki so imele filozofski pomen in estetsko vrednost. Vrtovi so bili spokojni prostori,
s svojimi vizurami zasnovani kot prostor za meditacijo. Ideje zen budizma vanj sčasoma
vnesle čajni obred. Priljubljeni so postali predvsem vodi motivi, ki so posledica premika
vlade v hriboviti Kyoto. Na drugi strani je razvoj v zen oblikovanju pripeljal do nastanka
suhega (Kare-sansui) vrta. Zen menihi so oblikovali vedno bolj abstraktne vrtove, skalnim
zložbam so pogosto dajali imena, ki naj bi izražala »notranje skrivnosti narave in
človeškega obstoja« (Sesshu 1420-1506). Vrhunec takega oblikovanja je vrt Royan v
Kyotu s postavitvijo skupine 15 skal na prodnati podlagi. Pozneje v obdobjih Edo (16031867) in Meiji (1868-1912) so menihi svojo funkcijo načrtovalcev in oblikovalcev vrtov
izgubili. Večina vrtov je poslej bila manjših, ponavadi so bili last ljudi iz trgovskega
razreda, ki so si vrt zgradili iz svojih potreb in ne zaradi tradicije ali simbolizma. Zadnje
obdobje je na Japonsko prineslo ameriški vpliv in z njim javne parke, cvetlične parterje in
večje tratne površine.
Japonski vrt
Razvoj bivalnega vrta v zahodnem svetu je potekal v ostrejših klimatskih razmerah
centralne Evrope in ob posebnem odnosu uporabnikov do povezave z vrtom (Engel,
1969). Šele z razvojem in širšo uporabo novih metod in tehnike gradnje, novih materialov
in tehnologije so bili ustvarjeni pogoji za dojemanje zunanjega prostora hiše kot dela
bivanja v hiši. Nova tehnologija, predvsem zasteklitev večjih površin, je pripomogla k
transparentnosti bivalnih prostorov. Ta sprememba je povečala pomembnost vrta v
procesu oblikovanja bivanjskih prostorov ter spodbudila zahodne arhitekte k iskanju
izhodišč v japonskem vrtu. Diplomsko delo se osredotoča na oblikovanje vrtov ob bivalni
arhitekturi, zato se ne navezuje na oblikovanje javnih parkov, templjev ali vrtov ob
palačah, ki so bili domena bogatejšega sloja. Oblikovanje slednjih je pomembno le toliko,
kolikor je vplivalo na oblikovanje vrtov ob zasebnih hišah širšega kroga ljudi.
Pojem »hišni vrt« zaznamujeta kitajski pismenki ka-tei (Engel, 1969), ki splošno
označujeta dom. Ta ideografski fenomen odraža japonsko pojmovanje, da le hiša z vrtom
lahko postane resnični dom. V nasprotju z zahodnim svetom, kjer je neutilitarni vrt prej
veljal za razkošje, ima v strukturi bivališča na Japonskem vrt temeljno vlogo. Tako imajo
tudi najrevnejša bivališča (najmanj en) manjši vrt. Navadno je vrt urejen v sprednjem ali
zadnjem delu bivališča, vendar je lahko v dolgih ozkih hišah stisnjenih stanovanjskih četrti
ograjen s sobami na treh ali celo na vseh štirih stranicah. Posebno če ni bilo prostora za
zadnje dvorišče. Vrtni prostor ima znotraj japonske hiše blago mikroklimo, njegovo vlogo v
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hiši povečujejo starodavna verovanja med seboj trdno povezanih fizičnih, funkcionalnih,
prostorskih ter filozofskih vplivov. S stališča arhitekturne zasnove se japonska hiša kot
kompaktna struktura umika praznemu prostoru navznoter. Grajeno oz. polno se umika
praznemu oz. »sliki naravnega«, ki je japonski vrt.
Odprtost japonske hiše do krajine ter odnos med notranjimi in zunanjimi prostori v hiši sta
močno povezana z japonsko naklonjenostjo naravi. Odnos, ki ga imajo Japonci do
življenja in narave, je prvinski odnos. Njihova filozofija, ki poudarja psihološko intimnost z
naravo, je močno vplivala na odnos med bivalno hišo in vrtom. Topografske značilnosti
Japonske imajo vsekakor poseben čar in sugestivno globino, ki s spremembami vremena
in vegetacije prispevajo k impresivnosti narave. V zgodnjih verovanjih ljudje verjetno niso
razumeli delovanja narave, zato so naravno okolje spoštovali iz strahu pred neznanim.
Ljudje prav tako niso delali razlik med organskim in anorganskim, floro in favno, temveč
so celotno naravo dojemali kot neločljivo celoto. Zahodna verovanja, kot recimo
krščanstvo, so naravo razvrednotila ter jo s prihodom renesanse označila kot objekt,
podrejen raziskavam in izkoriščanju. Nasprotno pa je budizem Vzhoda povzdignil odnos in
enotnost človeškega do živalskega in rastlinskega sveta. Na Japonskem je predvsem zen
budizem s svojimi nauki spodbujal občutenja do narave. Ne le zato, da bi izostril
rahločutnost do narave, temveč da bi ustvaril metafizično in religiozno ozadje, ki lahko
zadovolji naraščajočo vedoželjnost človeka in njegov intelektualni razvoj.
Ta specifična relacija do vsega naravnega se na Japonskem zrcali tako v funkcionalnem
in prostorskem kot v fizičnem odnosu med hišo in vrtom. Na Zahodu je vrt pogostokrat
neposreden funkcionalni podaljšek hiše (servisna dvorišča, tlakovane površine), ki je
izgubil svojo oblikovno naravnost ali pa je odnos do hiše tako razrahljan, da vrt ali hiša
postaneta samostojna elementa in taka lahko obstajata sama zase. Kot kontrast temu pa
je odnos japonskega vrta in hiše intimen, temeljen in nujen.
Med opazovanjem iz notranjih prostorov hiše se vrt zdi kot živa slika, ki ob spreminjajoči
svetlobi, skupaj s spremenljivim vetrom in vremenom ustvarja enkraten vtis. Široki previsi
strehe varujejo pred bleščečimi odsevi in omejujejo razsežnost neba v vidnem polju
opazovalca. Na ta način preprečujejo, da bi nebo postalo dominanta v pogledu proti vrtu,
hkrati pa poudarjajo občutek »ponotranjenosti«. S tem tudi omejijo občutek velikosti vrta in
ga uravnotežijo na enako človeško merilo, kakršnemu so podrejeni notranji prostori hiše.
V strnjenih, gosto poseljenih središčih velemest je relativno pogost dvoriščni vrt, ki pomeni
vir svetlobe za notranjost hiše. Vrt je v takih okoliščinah tudi vir sence in prijaznejše
mikroklime, hkrati pa absorbira vodo med obdobji močnega deževja.
Poleg praktičnih učinkov je ena poglavitnih funkcij japonskega vrta zadovoljevitev
človekovih psiholoških potreb po estetskem in po obogatitvi življenja z odkrivanjem
skrivnostnosti narave in stvarstva. Zaradi dejstva, da imajo na Japonskem tudi
najrevnejše hiše integrirane vrtove, je japonsko bivališče kakovostno boljša arhitektura od
primerljive v zahodnem svetu, kjer trenutne fizične potrebe običajno niso podrejene
estetskim vrednotam. Čeprav zen budizem časti povezanost človeka in narave, je v
funkcionalni povezanosti hiše in vrta merilo tista prvina, ki gradi na intimnosti notranjih in
zunanjih prostorov. Tako je vrt pri zasebni hiši prostor, ki dopolnjuje niz prostorskih celic in
je tak vkomponiran v stanovanjsko strukturo – dejstvo, ki poudarja zavest, da življenje
znotraj bivališča doseže najvišjo obogatitev le s kontroliranim oz. arhitekturno načrtovanim
prostorom za vrt. Tudi na lokacijah, kjer bi velikost parcele dovoljevala vrt v večjem merilu,
je ta ponavadi omejen na velikost sobe ter ograjen na višini človeškega očišča.
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Slika 13 (levo) Vrtovi v tipični velemestni japonski hiši na podolgovati parceli (okoli 223 m2). Vrt je močno
integriran v zasnovo hiše, manjši zgornji meji na prostora jedilnice in čajnice, medtem ko drugi vrt
predstavlja dvorišče in meji na hišo ter shrambo (Engel, 1969: 260)
2
Slika 14 (desno) Tipična velemestna japonska hiša na kvadratni parceli (okoli 66 m ). Vrt obdaja hišo z dveh
strani ter je tako povezan z vsemi pomembnimi bivalnimi prostori v njej (Engel, 1969: 261)

Majhen vrt v stanovanjski hiši je zgrajen samo za opazovanje iz notranjih prostorov hiše in
ne z za prehajanje skozenj. Tak koncept je čisto nasprotje že izdelanih, samostojnih vrtov
s potmi, mostovi, jezerci, številno drevnino ipd. Vrt dobiva svoj pravi pomen skozi hišo in
nasprotno. Tu ni samostojnega oblikovanja vrta in hiše, kot je to praksa na Zahodu, kjer je
vrt pogosto zgrajen in prilagojen šele po dokončanju glavnega objekta. Nasprotno. Na
Japonskem je oblikovanje stanovanja običajen proces, kjer ima hiša v nekaterih primerih
le vlogo zavetja, stojišča, s katerega se opazuje vrt. Tak pristop resda ni pravilo, vendar v
splošnem velja, da je oblikovanje notranjosti hiše povezano z lastnostmi vrta, kot so tudi
posebnosti hiše povezane z določenimi značilnostmi zemljišča.
Zaradi zmanjšanega obsega vrta in njegovih elementov na človeško merilo japonski vrt ne
predstavlja več narave same, kot tudi ne (miniaturne) kopije prave narave, ampak raje
simbolično abstrakcijo, ki za razumevanje zahteva že kar poznavanje specifične
terminologije. Oblikovalci japonskih vrtov ne uporabljajo nobenih geometričnih vzorcev,
razen morda v predvrtu, ki pa ima bistveno drugačno funkcijo. Vrt je močan kontrast hiši,
ki s svojo geometrijo in jasnostjo oblik pomeni očitno nasprotje vrtu in njegovim nenehnim
spreminjanjem skozi letne čase. Ločnica med vrtom in hišo je jasna. Čeprav je odprtost
prostorov kar največja, je notranjost hiše jasno ločena s streho in tlemi, katerih višina je
dvignjena za nič manj kot 61 – 76 cm nad terenom. Prehodni element med zunanjostjo in
notranjostjo hiše je veranda oz. lesena terasa, le za nekaj centimetrov nižja od višine tal v
hiši. Vendar je veranda podaljšek hiše in jo dojemamo kot del notranjih prostorov in ne kot
del vrta. Prehod oz. premostitev višinske razlike med hišo in vrtom je rešena z dvigajočimi
se pohodnimi kamni ali z dodatno leseno stopnico. Tudi najmanjši vrtovi v notranjosti
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mestnih hiš so jasno ločeni od preostalih notranjih prostorov, zato ni dvoma o razlikovanju
med različnima kakovostma naravnega in arhitekturnega okolja. Prav to jasno razlikovanje
daje vsakemu izmed prostorov določeno vrednost in je prvi pogoj za cenitev vrta z
njegovimi naravnimi formami.

Slika 15 (levo) Prehajanje med vrtom in hišo je urejeno s stopalnimi kamni različnih višin (foto: Frantisek
Staud, Phototravels, 2005)
Slika 16 (sredina) Vrt kot »živa slika«, namenjena opazovanju iz notranjih prostorov hiše (Engel, 1964: 320)
Slika 17 (desno) Vmesni člen za premagovanje višinske razlike med vrtom in verando. Prikazana je lesena
stopnica s stopalnimi kamni različnih višin (Engel, 1969: 327)

Najmanjša mestna bivališča pogostokrat nimajo predvrta; neredko je vhod v hišo
naravnost z ulice, ker sta med hišo in uličnim prostorom le slaba 2 m prostora (1 ken =
1,88 m). Taki vhodni prostori so le odprtine v zidu ali kompaktni ograji iz debel ter široka
streha nad njimi. Tu je odnos med hišo in vrtom povsem drugačen; zaradi odprtosti hiše
proti jugu je hiša oddvojena od predvrta, ki tako ni podvržen doživljanju vrta iz notranjosti
hiše. Predvrt ima vlogo vmesnega člena, skozi katerega človek prehaja iz sveta hrupa in
stresa v svoje izolirano bivališče. V tej doživljajsko specifični funkciji se predvrt razlikuje
od drugih prostorov v japonski hiši.
O jasnem ločevanju med notranjimi ter zunanjimi prostori nadalje govori že njihov
nastanek. V japonski hiši so elementi in oblike nastajali predvsem iz naravnih materialov
in ne iz človekovih ustvarjalnih potreb po napredku. Oblikovanje elementov je bilo
uporabljeno brez estetičnih premislekov, dokler samo ni začelo vplivati na določena
načela estetike in tako postalo doktrina, ki je obstajala neodvisno. V nasprotju z
oblikovanjem hiše si je vrtno oblikovanje zavestno prizadevalo za izbran estetski učinek in
simbolni pomen.
Oblikovalske značilnosti japonskega vrta (Ogrin, 1993) temeljijo predvsem na organskem
oblikovanju, saj v svojem celotnem razvoju japonski vrt ni poznal geometrijskega
oblikovanja. Delna izjema je slog šinden zukuri, kjer se izoblikuje simetrična postavitev
stavbnega kompleksa s pravilno lego nekaterih vrtnih prvin. Vrtovi so oblikovani
nepravilno, organsko, na osnovi prostorskega reda, ki je blizu naravnemu. Oblikovalski
jezik gradi predvsem na kontrastni postavitvi elementov in prvin, kar mu daje poudarjeno
tektonski značaj in ustvarja njegovo vizualno vrednost. V takem nasprotujočem si
razmerju se pojavljajo na eni strani ploskve (peščene, rastlinske ali vodne), na drugi pa
telesnine, skale ali gmote drevnine. Vidni so tudi tonski kontrasti med svetlim in temnim
ter odtenki zelenine. Nasploh je japonski vrt izrazito monokromatski, deluje zelo grafično s

23
Hiti S. Povezanost prostostoječe hiše z bivalnim vrtom.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2006

številnimi zrnatimi ter črtnimi teksturami v listju, pesku in produ. Znotraj te enobarvnosti
prihaja do izraza skulpturalni značaj vrta v likovni govorici ploskev in gmotnih členov.
Oblikovanje na teh osnovah je opazno že v zgodnjih vrtovih, v katerih so se izoblikovale
določene arhetipske sestavine, ki oponašajo naravna prizorišča: obale, slapovi, vodotoki
ipd. Ti elementi imajo v vrtu oblikovalsko vlogo nosilcev tektonike. S svojo prostorsko
organizacijo vselej dosegajo določena kontrastna razmerja, ki v oblikovalsko zasnovo
vnašajo likovno napetost. Hkrati pa se kaže značilno stopnjevanje, ki je po poti
abstrakcije, torej z nenehnim izčiščevanjem, poenostavljanjem likovnega izraza, privedlo
do tako čistih in kontrastnih zasnov. V svetovni vrtni umetnosti ni tako čiste, enostavne, a
plastično vendar zgovorne likovne zasnove, ki jo lahko primerjamo s kasnejšimi
slikarskimi abstrakcijami 20. stoletja. Dodatna zanimivost v japonskem vrtu je
preoblikovanje rastlin, zato da bi jasneje izrazili njihovo naravno bistvo. V oblikovanju
japonskega vrta ima nadalje posebno vlogo razmeščanje in zlaganje skal.
Najpomembnejši motiv je gričasto-piramidasta zložba, ki ponazarja sveto goro,
postavljeno na peščeno ploskev, v mah ali na otok. Veliko raznoterost kaže tudi
oblikovanje vodnih motivov, jezer, obal in slapov, kar krepi vtis močne ritmične
razgibanosti. Ritem daje vrtu domiselna postavitev prvin in menjava odprtega in zaprtega
prostora, kar je zlasti vidno v čajnem vrtu. Tu se motivi razvrščajo v pretehtanem
zaporedju in se stopnjema razodevajo po načelu videno in skrito. Razmeroma pogosta je
kompozicijska tehnika privzete krajine, šakei, ki zajema v slikovno prizorišče vrta tudi
oddaljeno krajino.

24
Hiti S. Povezanost prostostoječe hiše z bivalnim vrtom.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2006

3.4

HIŠA Z VRTOM V MODERNIZMU

Obdobje modernizma ima v razvoju krajinskega oblikovanja vrtov ob enodružinski hiši
posebno vlogo. Po vrhuncu pravilnega in za njim krajinskega sloga v Evropi (Ogrin, 1993),
je v 19. stoletju ustvarjalna domiselnost opešala. Kljub rasti številnih novih vrtov in parkov
ni spodbudila oblikovalskega iskanja do te mere, da bi se razvil nov oblikovalski slog.
Nove ureditve so nastajale na osnovi že znanih načel oblikovanja s privzemanjem
slogovnih prvin in elementov iz preteklih slogovnih obdobij. Secesija, ki je prinesla izdatno
osvežitev v likovno snovanje Evrope na prelomu stoletja, je najbolj prišla do izraza v
arhitekturi z uveljavljanjem čistih oblik in novih gradiv, predvsem betona, ali z ornamentiko
na fasadah z geometrijskimi ali rastlinskimi motivi. V krajinskoarhitekturnem snovanju pa
ni bilo večjega razmaha. Iz tega obdobja se je ohranilo le majhno število vrtov. V njih je
videti obilico grajenih elementov, ki se oblikovno opirajo na geometrijske in pravokotniške
vzorce, najsi gre pri tem za pergole, stopnišča, klopi ali tlake. Nagnjenost do poudarjene
ornamentike nakazujejo tudi vzorci v tlakih, kakršnih v prejšnjih slogovnih dobah skoraj ni
mogoče zaslediti. Rastline so navadno pravilno organizirane, bodisi strižene v kroglaste
ali stebraste oblike oz. sajene v rastrski razporeditvi.
Medtem se je nadaljeval preobrat v likovnem dojemanju in izražanju, ki se je začel z
impresionističnim oddaljevanjem od predmetnega sveta in opuščanjem odslikavanja
resničnosti. Razvoj abstrakcije skozi neoplasticizem (Mondrian) in suprematizem
(Malevič) je stopnjeval samostojnost čistih oblik, ki v medsebojnih razmerjih, podprte s
tonskimi ali barvnimi vrednostmi, poslej lahko ustvarjajo zaključene likovne organizme.
Ena glavnih teženj abstrakcije v slikarstvu je bila izločiti tridimenzionalnost predmetne
resničnosti in jo prevesti v ploskev. Podobno tudi rastlinsko ali drugo naravno gradivo pri
strnjeni razporeditvi izgublja svojo naravno individualnost in vizualno deluje le kot ploskev
z barvo cvetja, tonaliteto ali zrnatostjo listja, proda in podobnim.
To je bil eden od pomembnejših vidikov, ki so v okviru nove likovne poetike sovplivali na
opredelitev oblikovnega izraza v krajinski arhitekturi 20. stoletja (Ogrin, 1993). V njej je
tudi obveljalo načelo "manj je več", kot ga je v arhitekturi izpovedal Mies van der Rohe.
Nadaljnji vir navdiha je bilo gibanje v arhitekturi in urbanizmu, ki je postavilo smotrnost,
funkcionalnost za izhodišče oblike. Glavni ideolog je bil Le Corbusier, v čigar vizijah
novega sodobnega mesta se je vegetaciji in zelenju nakazovala pomembna vloga. Sicer
je res, da čeprav njegove teorije in pobude na tem področju niso dale zadovoljivih
dosežkov, pa ostaja neizpodbitno dejstvo, da so te zamisli izhajala iz želje po humanizaciji
mesta, pri čemer naj bi prvič v urbanistični teoriji mesta ustvarjalno sodelovala tudi
oblikovana krajina. Znaten delež pri poenostavitvi v krajinskem oblikovanju gre
naraščajočim zahtevam po uporabnosti in hkrati čim cenejšem vzdrževanju, zlasti
rastlinskih sestavin. Vsi ti dejavniki so moderno krajinsko oblikovanje vrta ob enodružinski
hiši razvili do te mere, kot ga poznamo danes. Da bi bolje razumeli razvoj modernega
krajinskega oblikovanja, pa moramo najprej razumeti razvoj modernizma v arhitekturi.
3.4.1

Modernizem v arhitekturi

Modernizem se je kot mednarodni arhitekturni stil razvil med leti 1920 in 1930, z začetki v
Evropi ter na osnovi naukov Bauhausa, ki ga je osnoval nemško-ameriški arhitekt Walter
Gropius (1883-1969) (Howett, 1993). Osnovno vodilo umetnostne šole Bauhaus je
zamisel, naj bo oblikovanje v kakršnikoli obliki predvsem funkcionalno, vendar še vedno
osnovano na kombinaciji umetnosti in inženirstva. S tem novim konceptom je modernizem
pomembno vplival na moderno arhitekturo. Značilna zanj je odsotnost ornamentov ter
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bahavih in razkošnih fasad. Primarna je harmonija in usklajenost funkcije in uporabljenih
umetnostnih, artističnih ter tehničnih rešitev. Novi struji so se priključili umetniki z drugih
umetnostnih področij, predvsem kiparji in slikarji, ruski konstruktivisti (Vladimir Tatlin) ter
nizozemski slikarji, ustanovitelji gibanja De Stijl, Theo Van Doesburg in Piet Mondrian.
Novi stil je bil predvsem geometričen in asimetričen, uporabljal pa je tudi novejše in
radikalnejše materiale, kot so beton, steklo in kovina. V arhitekturi so se pojavila nova
imena, ki so prekinila s tradicionalnim dojemanjem arhitekture in predstavila tlorisno in
oblikovno enostavnejše objekte s funkcionalnimi, logičnimi tlorisnimi zasnovami in
neokrašenimi zidovi iz betona in stekla. Najvidnejša predstavnika sta nemški arhitekt
Ludwig Mies van der Rohe, ki po umiku Gropiusa prevzame vodenje Bauhausa (do
njegovega razpusta leta 1933) ter francosko-švicarski arhitekt Le Corbusier. S prihodom
nacizma je mnogo tedanjih vodilnih arhitektov emigriralo v Združene države Amerike, kjer
so nadaljevali svoje delo in vplivali na mnogo generacij arhitektov tedanjega časa.
Da bi bolje razumeli modernistično arhitekturo, ki je vplivala na razvoj krajinskega
oblikovanja bivalnega vrta, je potrebna podrobnejša razlaga arhitekturnega oblikovanja,
katerega začetnik je Mies van der Rohe. Njegovo delo, Nemški paviljon, ki je bil postavljen
za Svetovno razstavo v Barceloni 1929, je postalo arhetip za moderno prostorsko
kompozicijo. Objekt je bil namenjen samo reprezentativnim dejavnostim in kot tak ni bil
nikoli mišljen kot bivalni objekt. Paviljon ima v zgodovinskem pregledu posebno mesto
zaradi svoje vloge v razvoju novega arhitekturnega koncepta. Zasnovan je kot prostor, ki
je omejen z ravninami talne in stropne plošče. Obiskovalec potuje skozi kontinuum
prostorov brez jasno določenih mej. Mejo med zunanjimi in notranjimi prostori ločimo s
težavo, saj se vse ploskve razen zunanjih zidov stikajo v enotnem prostoru, tako da ni
določenih stičišč, ki bi ločile prostore od zunanjih zidov objekta. Talne, stropne ter zidne
ploskve ne omejujejo prostora, temveč ga definirajo. Na ta način paviljon izraža strukturno
jasnost in hkrati prostorsko nedefiniranost.

Slika 18 (levo) Tlorisni prikaz Nemškega paviljona. Arhitekt Mies van der Rohe (Bleam, 1993: 230)
Slika 19 (desno) Hiša Farnsworth, Plano, Illinois, ZDA. Arhitekt Mies van der Rohe (Howett, 1993: 28)

Z vidika krajinskega oblikovanja je omembe vreden odnos, ki ga kaže arhitektura Miesa
van der Roheja do odprtega prostora in sicer na primeru hiše Farnsworth, Plano, Illinois,
ZDA. Gre za projekt hiše, ki je locirana nedaleč od reke Fox na gozdnati poplavni ravnici.
Objekt je za nekaj več kot meter in pol dvignjen od tal, grajen z dveh betonskih talnih
plošč in strešne plošče na jeklenih stebrih. Fasada je v celoti steklena, stavba pa je en
sam prostor z osrednjim asimetrično lociranim volumnom, ki sega od tal do stropa in
združuje toaletne prostore, kuhinjo ter kamin. Objekt se je kljub premišljeni in
minimalistični estetiki ter novi, še danes edinstveni arhitekturni zasnovi zaradi nekaterih
neprimernih konstrukcijskih rešitev izkazal kot neprimeren za bivanje. S stališča
oblikovanja odprtega prostora objekt v prostoru stoji povsem individualno in se razen
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pogledov ter dostopa na nikakršen način ne povezuje s krajino. Še več; zaradi svoje
barve, ortogonalne konstrukcije ter predvsem edinstveno izbrane lokacije v povsem
naravnem okolju, izpostavljenem poplavam, je v tem naravnem okolju tujek. To pa mu le
še veča vizualno vrednost in edinstvenost arhitekturne zasnove.
Miesov arhitekturni koncept ter predvsem postavitev in objava projekta Nemškega
paviljona je, čeprav je bil (do nedavne rekonstrukcije) postavljen le dobrih šest mesecev, s
svojo zasnovo vplival na številne arhitekte in krajinske arhitekte in s tem na njihova
poznejša dela. Zasnova prekrivajočih se prostorov se povezuje tako s konceptom
ameriškega arhitekta Franka Lloyda Wrighta kot slikarja De Stijla Thea van Doesburga, ki
je v svojih delih uporabljal predvsem prekrivajoče se geometrične ploskve. Aplikacija Van
der Rohejevega oblikovanja je vplivala tudi na razvoj krajinskega oblikovanja. Podoben
pristop sta pozneje uporabila Dan Kiley ter Garret Eckbo. Slednji zelo nedvoumno, leta
1940 v vrtu znotraj Menlo parka v Kaliforniji, kjer je obstoječi sadovnjak hrušk preoblikoval
v serijo živic, oblikovanih v obliko vetrnice okoli objekta. Pozneje je Eckbo tudi v svojem
delu Landscape for living opisal vrt kot povzemanje idej po De Stijlu in Van der Roheju.
V zgodovinskem pregledu moramo omeniti tudi francoskega arhitekta, ki je globoko
zaznamoval arhitekturo 20. stoletja. Le Corbusier je profesionalno ime Charlesa Édouarda
Jeannereta (1887-1965), švicarsko-francoskega arhitekta, slikarja in pisatelja, ki s svojim
delom predstavlja pomembno osebnost v razvoju moderne arhitekture 20. stoletja. Za
zgled Corbusierove arhitekture enodružinske hiše omenjam vilo Savoye v Poissyu,
severo-zahodno od Pariza v Franciji. Vila je vzorčen primer njegove arhitekturne teorije
(Baker, 1989), ki jo je skupaj z nekaterimi sodelavci razvijal vse od leta 1920 ter jo opisal
in utemeljil v svoji knjigi Vers une architecture in časopisu L'Esprit Nouveau. Gre
predvsem za vizijo idealne enodružinske hiše kot samostojne, zaključene enote oz.
»stroja za bivanje« (machine for living), kot ga je sam opisal. Bivalni volumen vile je
dvignjen na stebre, kar omogoča poljubno premikanje nenosilnih zidov in s tem prostorov,
tako kot to ustreza arhitektu oz. naročniku. Vila je zasnovana kot preplet prostorov. Tako
so v bivalnem delu prostori povezani s teraso, vzdolž fasade teče dolga okenska lina, ki
omogoča neovirane poglede skozi celotno stranico hiše, hkrati pa s strešnimi okni
povezuje prostore v vertikalni smeri. Funkcionalno vertikalno komunikacijo hiše tvori
dvigajoča se rampa, ki povezuje vse tri nivoje hiše: servisni parter, bivalno nadstropje ter
strešno teraso. Tlorisno zasnovo bivalnega dela hiše lahko po diagonali razmejimo na
notranje in zunanje oz. zasebno ter javno; med njima pa vse tri nivoje povezuje rampa.
Salon je na eni strani v celoti zastekljen in se odpira na teraso, ki pa je v enem delu
pokrita. Corbusier tako spretno manipulira s prekrivanjem ter povezovanjem prostorov,
programov in pogledov. Tudi rampa je element, ki povezuje prostore tako v horizontalni
kot v vertikalni smeri, hkrati pa je edini arhitekturni element, ki je v celoti homogen in vodi
skozi vso stavbo. Uporaba grobih površin in geometrična čistost zasnove podpirata
določene teoretične implikacije Corbusierovega simbolizma, predvsem podobe hiše kot
mehanizma.
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Slika 20 (levo) Vila Savoye: pogled iz salona na teraso. V ozadju je dobro vidna pokrita terasa, na levi strani
je locirana rampa, ki iz pritličja skozi nadstropje vodi na strešno teraso (Baker, 1989: 202)
Slika 21 (desno) Pogled na objekt vile Savoye arhitekta Le Corbusiera. Spodnji del hiše je na stebrih, bivalni
volumen v nadstropju z odprtim prostorom povezuje le centralni vhodni del, v katerem so locirani
servisni prostori skupaj z garažo. V nadstropju je lepo viden pas oken na obeh straneh objekta; zid
na strehi, ki ustvarja zavetje na strešni terasi objekta (Baker, 1989: 213)

Z vidika umestitve objekta v širši odprt prostor ter odnosa do specifičnosti lokacije lahko
vilo Savoye primerjamo tako z arhitekturo Miesa van der Roheja kot značilnostmi
Palladiove vile Rotunde. V obeh primerih gre za individualistično arhitekturo, ki se s svojo
zasnovo opira na značilnosti (mikro)lokacije, hkrati pa jo izrablja za poveličevanje
arhitekture kot objekta. Vendar pa je vilo Savoye potrebno primerjati skozi prizmo
teoretičnih ter filozofskih principov in idiomov, ki jih je Le Corbusier postavil v začetku
dvajsetih let prejšnjega stoletja. Vsekakor lahko razberemo nekatere vzporednice:
predvsem idejo privzdignjene vile, locirane nad krajino; premišljen dostop; kubistično in
centralno zasnovo objekta, kjer ima prvo nadstropje vlogo osrednjega bivalnega volumna
ipd. Corbusier se distancira od neposrednega stika med krajino in objektom, ter ga omeji
na nujni funkcionalni dostop do objekta. Obenem pa odmakne bivalni volumen hiše od tal
ter v nadstropju in na strehi zasnuje teraso, s katere lahko opazuješ krajino. Hiša sicer
deluje kot zaprto arhitekturno okolje, vendar ob številu odprtin, ki ponujajo različne
poglede na krajino skoraj iz vseh prostorov v njej, vsekakor vpliva na dojemanje hiše kot
odprtega in »zračnega« bivališča. Vzporednice lahko najdemo tudi v nekaterih
arhitekturnih elementih; stebrišče, ki ima določeno simbolno vlogo klasičnega
arhitekturnega elementa, tokrat izraža sodobne tehnološke rešitve dvajsetega stoletja.
Vila Savoye je unikaten primer kompleksne arhitekturne zasnove moderne enodružinske
hiše, ki jo močno podpirajo arhitektova teoretična razmišljanja.
V Združenih državah Amerike je arhitekturo 20. stoletja zaznamoval domači arhitekt.
Frank Lloyd Wright (1867-1959) je s svojim opusom pustil pečat na mnogih delih v
arhitekturi in krajinski arhitekturi tedanje in naslednjih generacij arhitektov ter oblikovalcev
(Howett, 1993). Njegova delo in življenje sta bila tedaj označena za kontroverzna. Wright
je bil rojen v Richland centru v zvezni državi Wisconsin, kjer je odraščal na kmetiji. Kratek
čas je študiral strojništvo na državni univerzi, kjer je pokazal svoj dar za risanje in
skiciranje. Leta 1887 se je preselil v Chicago (Illinois). Tam je med leti 1888 in 1893 delal
kot asistent v enem od arhitekturnih birojev ter nabiral znanje za svojo samostojno
arhitekturno pot, ki jo je začel leta 1893. S svojo tretjo ženo je obnovil posestvo Taliesin in
na njem uredil atelje, ki je kmalu postal privlačen kraj za pripravnike, ki so se pri Wrightu
učili njegovih arhitekturnih načel.
Wright se je izogibal vsega, kar bi lahko označili kot njegov »osebni stil«. Skozi vse
njegovo delo ga je vodilo načelo, ki ga je poimenoval »organska arhitektura«. S tem je
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imel v mislih, da mora vsak objekt vzpostaviti zvezo s svojim naravnim okoljem, v katerem
stoji. Arhitektura ne sme biti statična, ampak dinamična struktura v prostoru z odprtimi in
zveznimi notranjimi prostori. Da bi dosegel želeni učinek, je uporabljal geometrične enote
ali module, ki so sestavljali osnovno mrežo. Sprva so bili to moduli kvadratnih oblik,
pozneje pa je v svoja dela uvedel tudi romboidne, heksagonalne in druge oblike modulov,
na osnovi katerih je nato razvil »prehajajočo« tlorisno zasnovo. V svojih arhitekturnih
zasnovah je velikokrat uporabljal konzolne elemente, s katerimi je ustvarjal longitudinalne
prostore (pogosto balkone), ki so bili vpeti v preostalo nosilno strukturo le na enem delu.
Wright je tako postal utemeljitelj in glavni arhitekt t. i. »prerijske šole« arhitekture. Do leta
1910 je zgradil vsaj petdeset hiš tega stila. Stil prerijske hiše se je kmalu širše uveljavil
zaradi svojega radikalnejšega pogleda na graditev modernega doma. Z uporabo
materialov ter opreme iz množične proizvodnje, največkrat razvitih za gradnjo
komercialnih objektov, so arhitekti prerijskega stila ovrgli do tedaj izdelan koncept
sekvence posameznih prostorov in detajliranja in uvedli sistem močnih enostavnih zidov,
ki med seboj ustvarjajo večje bivalne prostore. S tem so dosegli udobje, uporabnost ter
prostornost za ekonomsko sprejemljivo ceno. Tipično Wrightovo oblikovanje družinske
hiše iz tistega obdobja je vključevalo s široko, nizko streho poudarjeno horizontalno linijo,
ki se je razprostirala nad pasom zastekljenih sten. V notranjosti je zasnova odprta, glavni
prostori hiše se zlijejo med sabo ter tako ustvarjajo občutek povezanosti, enostavnega in
samoumevnega prehajanja med njimi. Notranja oprema prostorov ni drugotnega pomena,
temveč je skrbno integrirana v zasnovo. Konstrukcijski materiali in končna obdelava so
naravni, okrasni elementi pa velikokrat omejeni na vitražna okna, ki imajo vlogo
»svetlobnih zaslonov« (light screens), ki zakrijejo mejo med notranjimi in zunanjimi
prostori.

Slika 22 (levo) Hiša Robie: tloris enodružinske hiše prerijskega stila. Arhitekt Frank Lloyd Wright, zgrajena leta
1910 (Frank Lloyd Wright Preservation Trust, 2005)
Slika 23 (desno) Hiša Fallingwater, zgrajena na slapu Bear Run leta 1939. Arhitekt Frank Lloyd Wright (Frank
Lloyd Wright Found, 2005)

Wrightovo najodmevnejše delo z vidika enodružinske hiše je vsekakor projekt hiše
Fallingwater, ki ga je Frank Lloyd Wright zasnoval leta 1935 kot »počitniško rezidenco«
družine Edgarja J. Kaufmanna, poslovnega mogotneža iz Pittsburgha (Howett, 1993).
Dokončana je bila leta 1939. Hiša je poseben primer Wrightovega koncepta organske
arhitekture, ki promovira harmonijo med človekom in naravo skozi oblikovanje. Ta je
dobro vključena v krajino, saj je členitev hiše s terasami blizu gozdni krajini s slapom, ki
tako postane del enotne kompozicije. Wright je za zasnovo uporabil svojevrstnost lokacije:
pobočje v gozdu s hitrim gorskim potokom (Bear Run) in slapom. Hiša je umeščena nad
slap kot serija konzolnih betonskih »nivojev«, sidranih v zidovje, narejeno iz enakega
peščenjaka kot skalni robovi v okolici. Ne glede na to, da hiša sega v višino skoraj 10 m
nad slapom, močne horizontalne linije in nizki stropi ustvarjajo vtis zavetja, varnosti. Nizki
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stropi usmerjajo poglede ven proti naravi in jih ne zbirajo in zadržujejo v notranjosti
prostorov. Svetloba prehaja v objekt iz različnih smeri in na ta način ustvarja uravnovešen
ambient, hkrati pa zbuja vtis prepletenosti med zunanjostjo ter notranjimi prostori. To je
razvidno tudi iz zasnove, kjer skoraj enaka površina zavzema tako notranje kot zunanje
prostore.
V Evropi je bila nekaj let kasneje, po zgledih hiše Fallingwater, zgrajena vila Mairea
(1938-41) finskega arhitekta Alvara Aalta (1898-1976). Ta je imel pri snovanju poletne
hiše za prijatelja zakonca Gullichsen povsem proste roke. Zasnova hiše se je močno
spremenila ob svetovnem priznanju in objavi hiše Fallingwater v strokovnih krogih
(Weston, 1995). Kljub temu, da se je vila do svoje končne oblike še korenito spreminjala,
začetne Aaltove skice jasno kažejo nekatere skupne oblikovalske elemente. Odmik od
konvencionalne modernistične prakse Corbusiera in Van der Roheja, ki je temeljila na
manipulaciji z mrežo, Aalto dosega s spreminjanjem dimenzije osnovne mreže v obeh
smereh, hkrati pa na nekaterih mestih podvoji ali celo potroji število stebrov v konstrukciji.
Tako želi zakriti kakršenkoli jasno berljiv geometrični sistem, čeprav analiza tlorisa
pokaže, da zasnova prostorov temelji na vrsti kvadratov. V svojih projektih je Aalto skozi
premišljeno rabo sodobnih materialov in gradbenih tehnologij poizkušal prikazati zamisli,
ki odsevajo naravne in družbene elemente (klimatske razmere, krajina, kultura). Združeval
je vplive moderne arhitekture s skandinavskimi idejami z rodne Finske ter verjel, da je
narava osnoven in najbolj pomemben model za oblikovanje arhitekture.

Slika 24 Tloris pritličja vile Mairee v kraju Noormarkku, Finska. Zgrajena med leti 1938-41. Arhitekt Alvaro
Aalto (Weston, 1995: 86)

Vila Mairea je umeščena v jelov gozd, v kraju Noormarkku, Finska. Čeprav je objekt
opremljen dokaj razkošno ter iz izbranih materialov, je Aalto verjel, da bo hiša delovala kot
primer kakovostne arhitekturne rešitve, ki bi lahko v prihodnosti postala uporaben model
za večje gradbene programe. Aalto je razvil svoj odnos do oblikovanja, v katerem je
funkcionalnost združena s tradicionalno finsko kmečko obliko hiše ter v kateri se
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harmonično zlivajo elementi človeka, narave in umetnosti. Pri zasnovi vile Mairee se tako
združujejo nasprotni elementi: naravno in kulturno ter podeželsko in urbano.
S stališča povezovanja odprtega prostora z objektom je primer vile Mairee dokaj
edinstven, saj sta zasnova in oblikovanje vrta vplivala na kasnejšo zasnovo znamenitega
vrta Sonoma (1948) ameriškega krajinskega arhitekta Thomasa Churcha (Treib, 2003). V
pritličju so prostori programsko ločeni na zasebni del, ki se odpira na vrt, ter na javni del s
pisarnami, ki se odpirajo na drugo stran hiše. Objekt ima obliko črke L. Bivalni deli hiše so
zastekljeni in se odpirajo na vrt. V nadstropju je studio ter terasa, ki je s stopniščem
povezana v pritličje. Objekt poleg ledvičasto oblikovanega bazena na vrtu je savna. S hišo
jo povezuje pokrit nadstrešek, ki je hkrati pokrita terasa. Slednja z vgrajenim kaminom rabi
kot prostor za sedenje in druženje. Vrt ima značaj introvertiranosti, saj ga od preostalega
prostora loči kamnit zid, središče pripadajočega vrta pa je trata z bazenom. Aalto tako v
hiši kot v vrtu sestavlja in manipulira z različnimi materiali, les združuje s kamnom, jeklom,
opeko ali betonom. Tako s stebri oblečenimi v ratan, želi na primer poustvariti vtis okoliške
(gozdne) krajine v bivalnih prostorih hiše.
3.4.2

Modernizem v krajinski arhitekturi

Modernistična načela, ki so se dodobra razvila in spremenila v do tedaj uveljavljenih
strujah v arhitekturi, kiparstvu in slikarski umetnosti, so se naposled uveljavila tudi v
krajinski arhitekturi. Predvsem gre za prilagoditev racionalnih načel funkcionalnosti,
enostavnosti ter abstraktnih geometrijskih struktur in posameznih prostorskih odnosov v
krajinskem oblikovanju. V nasprotju s tradicionalnimi geometrijskimi slogi se 20. stoletje
praviloma ogiba simetrije, razporeditev pravilnih sestavin je vedno nesomerna. Povsem v
duhu dobe je vračanje k osnovnim oblikam, kot so kvadrat, pravokotnik, krog ali trikotnik,
ter izpeljavah iz teh osnovnih oblik, ki so pogostoma združene v mrežnih sestavih (Ogrin,
1993). Pomembna novost v oblikovanju je dekompozicija osnovnih oblik. Novost je
redukcijski pristop k oblikovanju, pri katerem zasnova opušča rabo raznovrstnih ter
pretežno ali v celoti sloni na posamični sestavini; na primer na ploskvi ali zemljiški obliki, ki
lahko deluje kot povsem samozadostna krajinska struktura. Nove zamisli so se
uveljavljale predvsem v znamenju dveh pojmov (Ogrin, 1993):
•

konstruktivizem, ki se demonstrira v rabi enostavnih, geometrijskih oblik,
kvadrata, pravokotnika, kroga, elipse in drugih, včasih organiziranih v mrežne
vzorce s ponavljajočim se ritmom;

•

purizem, ki uporablja poenostavljen oblikovalni besednjak posebno velikopoteznih
ploskev iz trate, enobarvnih - praviloma geometrijskih - gredic ali izenačenih
motivov pokrovnega rastlinja namesto mešanih nasadov. Neredko so takšni členi
povezani z vodnimi ploskvami, kar še bolj poudarjeno kaže na puristični pristop v
prostorski organizaciji. Nikoli poprej se ni sintaksa oblikovanja v tolikšni meri
opirala na rekombinacije ploskovnih strukturnih prvin. V tem se morda izraža ista
likovna naravnanost, kakršno je najti na pročeljih stavb Adolfa Loosa, Corbusiera
ali Miesa van der Roheja.
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3.4.2.1 Vrt kot umetnost
Prve začetke modernega krajinskega oblikovanja je med evropskimi arhitekti in umetniki
zaznamoval Vrt vode in svetlobe (Garden of Water and Light) arhitekta armenskega rodu
Gabriela Guevrekiana. Vrt je bil zasnovan za razstavo v Parizu leta 1925 (Exposition des
Arts Décoratifs). Pomemben je tudi njegov poznejši vrt pri vili Vicomte de Noailles na
Azurni obali. Guevrekianov cilj v obeh primerih je bil oblikovati vrt, ki ga lahko doživljamo
kot avtonomen umetniški objekt (Treib, 1993). S simetrično in osno kompozicijo teh dveh
zasnov prekinja zvezo z zgodnjemodernističnim oblikovanjem, vendar odmik od
historičnosti in vključevanje nekaterih mehanskih značilnosti krajinsko zasnovo povezuje z
modernizmom. Gradiva, ki so uporabljena v vrtu - voda, rastlinje, zidci ter dvignjeni platoji
- delujejo kot gradiva za oblikovanje umetniškega dela in niso uporabljeni zaradi svojih
funkcionalnih lastnosti. Zasnova tako daje večji poudarek vizualnim učinkom barve,
svetlobe in perspektive. To je v nasprotju z dojemanjem plastičnosti, tektonskim
manipuliranjem z volumni, ploskvami in prazninami, s čimer so se intenzivno ukvarjali
zgodnji modernistični arhitekti. Trikotni vrt, ki ga je Guevrekian oblikoval za vilo Noailles
kubističnega francoskega arhitekta Roberta Mallet-Stevensa, je vrt, ki je oblikovan brez
kakršnekoli navezave na pripadajoč objekt. Še več: zasnova vrta je podrejena vizualnim
lastnostim vrta, namenjenim predvsem pogledom s strešne terase objekta.

Slika 25 (levo) Vrt za vilo Noailles, Hyeres, Francija. Krajinski arhitekt Gabriel Guevrekian (Treib, 1993: 38)
Slika 26 (desno) Aksonometrični pogled na del vile Noailles s trikotnim vrtom. Krajinski arhitekt Gabriel
Guevrekian (La Villa Noailles À Hyères, 2005)

Guevrekian je v svoje geometrične zasnove vrta integriral določeno mero
eksperimentalizma z različnimi gradivi in barvo. Tako je za zasnovo Vrta vode in svetlobe
uporabil izključno stroge geometrične oblike, ki jim je dodal tretjo dimenzijo. Vodna
gladina v bazenih je bila na različnih nivojih, parterji niso bili ravni, ampak piramidalni ali
privzdignjeni pod različnimi koti. S takimi posegi je Guevrekian razširil klasično dojemanje
prostora in ga s spreminjanjem višin in s tem perspektive za obiskovalca naredil mnogo
bolj zanimivega. Zrcalna rotirajoča krogla sicer ni bila ravno izvirna dekoracija, vendar je s
svojo atektonično lego delovala kot osrednji motiv in je tako deloma razbremenila strogo
geometrijsko obliko vrta. Izbira rastlin je bila pomembna zlasti za doseganje želenega
vizualnega učinka v vrtu.
Vrtno oblikovanje Guevrekiana je lahko izhodišče razumevanje dela tudi drugih avtorjev,
predvsem Brazilca Roberta Burle Marxa in Američana japonskega rodu Isamua
Noguchija, avtorja vrta UNESCO v Parizu (ki sicer ni popolnoma primerljiv primer, saj ne
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gre za vrt ob enodružinski hiši). Vrt z uporabo naravnih materialov in organskih form
ustvarja antitezo betonski stavbi UNESCA, vendar je poudarek še vedno na formi kot
gradniku umetnostnega dela. Krajinsko oblikovanje tako izhaja iz modernističnega
eksperimentiranja, predvsem ga lahko povežemo s fluidnimi surrealnimi slikarskimi deli
tridesetih let (Joan Miró). Roberto Burle Marx (1909-1994) je bil brazilski krajinski arhitekt,
ki si je znanje nabiral na študiju slikarstva in glasbe v Berlinu. Tam se je navdušil nad
botaniko in hortikulturo, ki ju je ekstenzivno razvijal tudi po vrnitvi v rodni Rio de Janeiro. K
zagonu za njegova dela je vsekakor pripomoglo sodelovanje z arhitekti, kakršni so bili
Oscar Niemayer, Affonso Reidy in Lucio Costa. Slednji je bil še posebno pod vplivom del
Le Corbusiera. Burle Marx je za svoje krajinske stvaritve črpal iz svojih ploskih slikarskih
del; fizične konture krajine je velikokrat prekrival z umetniškimi formami, ki so prej nastale
na platnu. S svojimi bogatimi znanji iz hortikulture je manipuliral z vegetacijo in svetlobo
(barvo) kot osnovnima gradnikoma, da je dosegel želeni vizualni učinek.
Krajinsko oblikovanje tega zgodovinskega obdobja kaže jasen preobrat v dojemanju
oblikovanja odprtega prostora ob arhitekturi; Guevrekian, Burle Marx in Noguchi oblikujejo
odprt prostor kot popolno antitezo arhitekturi in se ne ozirajo na morebitne povezave s
pripadajočimi objekti. Svoj navdih iščejo drugje, v drugih vejah umetnosti, v slikarstvu in
kiparstvu.
3.4.2.2 Kalifornijska šola krajinskega oblikovanja
Začetniki novega stila modernističnega oblikovanja: Fletcher Steele in Thomas Church ter
v naslednji generaciji Garret Eckbo, Dan Kiley in James Rose so bili sošolci na Harvard's
Graduate School of Design, ko je v tridesetih letih tam začel predavati utemeljitelj
Bauhausa Walter Gropius (Treib, 1993). Konfliktnost dotedanjega krajinskega oblikovanja
z načeli modernizma v arhitekturi je vsekakor sprožilo premik v novo oblikovanje. Sledilo
je obdobje modernega krajinskega oblikovanja vrtov ob enodružinskih hišah, ki ima svoje
korenine predvsem v Kaliforniji, v Združenih državah Amerike.
Podnebje in krajina v Kaliforniji sta igrali pomembno vlogo v razvoju novega prototipa
hišnega vrta. Priobalna območja imajo mediteransko klimo, kjer je poletna temperatura
okoli 25, zimska okoli 10 stopinj in le redko pade pod ledišče. Deževna obdobja se
praviloma pojavljajo pozimi. Predvidljivost padavin, visokih temperatur, sončnih dni ter
nizke vlažnosti so vsekakor vzpodbujajoči dejavniki za preživljanje časa na prostem, kjer
odprt bazen dolgoročno pomeni dobro arhitekturno naložbo. Fizično geografsko gre za
hribovito pokrajino z velikimi mesti v širokih dolinah ter predmestji, ki so pogosto
razprostrta po pobočjih. Skupaj s svojo vegetacijo je Kalifornija tako bila dobro izhodišče
za krajinske oblikovalce. Kultura vrtnega oblikovanja v Kaliforniji se je razlikovala od tiste
na vzhodni obali ali srednjem zahodu Združenih držav Amerike. Tu so še bili ostanki
španskih naselbin z značilno arhitekturo, arkadami ter dvoriščem. Španski arhetip
bivališča se je skozi obdobja spreminjal, najbolj pa se je spremenil s prihodom latinskega
prebivalstva mehiškega porekla, ki je prineslo s sabo delček kulture mehiških rančev:
notranje dvorišče, obkroženo z nizko arhitekturo in prehodi, ki so pogostokrat pokriti z
nadstreški. V vrtovih je bil poleg zelenjavnega in bivalnega vrta tudi prostor za delo in
različne aktivnosti. Nasprotno temu so primeri angleškega viktorijanskega stila, ki s svojo
zasnovo zadržuje uporabnike znotraj hiše. Med hišo in odprtim prostorom je značilna
visoko dvignjena pokrita veranda, ki varuje ljudi pred vremenskimi vplivi in hkrati omogoča
zadrževanje na svežem zraku v slabem vremenu. V obdobju okoli 1900 je v južno
Kalifornijo prodrla nova preprostejša oblika družinske hiše (Green&Green: Gamble House,
Pasadena). Ta je v svoji zasnovi vsebovala verande, balkone in terase, ki so razporejene
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glede na sobe. Taka zasnova je vzpodbujala preživljanje prostega časa in aktivnosti na
prostem (Laurie, 1993). Iz nje se je razvil model nižje hiše, ki je postal bungalovska
različica družinskega domovanja, predvsem namenjena ljudem z nižjimi prihodki. Tudi ta
enostavnejša zasnova hiše je praviloma vsebovala vrt, četudi majhen in skromen. V letih
po 1920 je na kalifornijsko območje prodrl model večje hiše, pogosto povzet po italijanski
ali španski hiši z renesančnim modelom vrta: terasami, striženimi živicami in
klasicističnimi vodnimi motivi. Vsekakor pa ti objekti niso bili funkcionalni, saj so ljudje v
kalifornijskem podnebju raje preživljali prosti čas zunaj kot v stavbi, ki jim ni omogočala
ustreznih programsko funkcionalnih povezav in jo niso dojemali kot hišo, ki bi bila
povezana z naravo.
V poznih tridesetih letih dvajsetega stoletja se je predvsem v mestih pojavila potreba po
manjših vrtovih, ki bi lastnikom nudili večje udobje in funkcionalnost ob kar najmanjšem
vzdrževanju. Vrt ni mogel biti naturalističen, saj je bil le podaljšek hiše, hkrati pa ob
formalnem oblikovanju ni mogel izrabiti vsega potenciala, posebno ob tako majhnem
merilu. Obdobje po vojni je prineslo razcvet kalifornijskega načina življenja. Vse bolj
priljubljeno preživljanje časa na prostem je vključevalo raznovrstne dejavnosti, povezane z
družabnim življenjem. Vrt je tako končno postal podaljšek dnevne sobe za vedno manjšo
enodružinsko hišo.

Slika 27 Hiša Gamble, Pasadena. Pogled na severno fasado, kjer so locirani spalni prostori. Vsak od njih ima
svoj balkon. Hišo sta zasnovala Charles in Henry Greene leta 1908 kot hišo za upokojena zakonca
Gamble (Gamble House, 2006)

Moderen kalifornijski vrt se je razvijal v 40. in 50. letih 20. stoletja kot zbir bistvenih
oblikovnih in konceptualnih del Garreta Eckba, Thomasa Churcha in drugih, ki so bila
objavljena v različnih publikacijah. Osnovne poglavitne značilnosti so bile majhna velikost
in kompaktne oblike, čeprav je avtorjem zasnove bila na voljo večja površina. Pomembna
je neposredna povezava med zunanjimi in notranjimi prostori v hiši ter pogosta uporaba
utrjenih površin, ki olajša uporabo vrtnega pohištva. Travnate površine so ponavadi
omejene na manjša območja in opremljene z namakalnimi sistemi. Tam, kjer je objekt
umeščen na pobočje, so za premagovanje višinske razlike uporabljene lesene terase.
Terase razširjajo uporabni prostor ob objektu in z njih se obenem odpirajo zanimivi
pogledi v dolino. Dodani so še drugi elementi: bazen, prostor za žar, utrjene površine za
šport ali rekreacijo, ograje, zidovi ter različni ukrepi za preprečevanje nezaželenih
(zunanjih) pogledov in ustvarjanje zasebnosti. Senčnost daje odprtim prostorom obstoječa
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drevnina, ki je integrirana v zasnovo. Dodani so še prostori za mirujoč promet ter seveda
vegetacija; količina in vrste so odvisne od potreb in želja lastnika oz. investitorja. Četudi
so našteti elementi skupni značilnemu prototipu kalifornijskega vrta, je vsak vrt primer
zase, saj je odvisen od različnih dejavnikov, ki vplivajo na zasnovo ter oblikovanje vrta.
Avtor zasnove doda še svoj umetniški, funkcionalni in socialni vidik, ki skupaj ob skrbno
preučenih klimatskih, geografskih in družbenih sferah ustvarijo unikaten vrt.
3.4.2.3 Thomas Church
Thomas Church (1902-1978) je svoje otroštvo preživel v južni Kaliforniji. Pozneje je
študiral na Berkeleyju, kjer je po študiju zgodovine oblikovanja vrtov nadaljeval študij na
College of Agriculture, ki ga je končal z diplomo iz krajinske arhitekture leta 1922 (Walker
in Simo, 1996). Na njegov osebni razvoj je vsekakor vplivalo potovanje po Evropi,
predvsem po Italiji in Španiji. Ob vrnitvi v Združene države Amerike je s študijo o vtisih s
svojih potovanj in primerjanjem evropske mediteranske klime in krajine s kalifornijsko
končal svoj študij na Harvardu.
Sprva lahko Churchevo oblikovanje opišemo kot še dokaj konzervativno. Šele po
ponovnem potovanju v Evropo leta 1937, ko je imel priložnost študirati dela Le Corbusiera
in Alvara Aalta ter drugih modernih slikarjev in kiparjev, se je za Churcha začelo obdobje
eksperimentiranja z novimi formami (Treib, 2003). Dva manjša vrtova, ki sta nastala za
Golden Gate Exposition, sta nakazala novo smer v razvoju oblikovanja in obenem tudi
ustrezala funkcionalnim zahtevam. Značilna je bila opustitev osne kompozicije v prid
množici različnih vizur, enostavnih ploskev in fluidnih linij. Manipulacija s teksturami,
barvami, oblikami in prostori, ki so bili oblikovani v skrbno premišljenih razmerjih, je
zaznamovala tedanje krajinsko oblikovanje. Vrt je vedno bolj oblikovan tako, da omogoča
opazovanje iz različnih delov hiše. Kakovost Churcha kot oblikovalca je vedno temeljila na
treh dejavnikih: lokacija, arhitektura hiše in naročnikova osebnost ter preference.
Raznovrstnost oblikovalskih pristopov se razodeva v širokem opusu njegovih del,
predvsem vrtov, ki jih je oblikoval v obdobju štirih desetletij.
Thomas Church je na razstavi »Contemporary Landscape Architecture And Its Sources«
leta 1937 v San Franciscu skupaj z arhitektom Ernestom Bornom objavil svojo študijo
»City House and Garden on a 25 - Foot Lot«, ki je bila v tistem času deležna velike
pozornosti. Predstavljen je koncept vrstne hiše, ki je za tisto obdobje skoraj
revolucionaren, saj sta bila vrt in hiša prvič predstavljena kot enoten organizem, ki se
medsebojno dopolnjuje in s tem omogoča kakovostnejše bivanje. Church je pokazal
konceptualno in oblikovalsko povezanost arhitekture enodružinske hiše z vrtom, ki je bila
narejena za sorazmerno majhno parcelo za eno družino in je temeljila na konceptu vrta
kot podaljška dnevne sobe. Zasnovana je bila kot vrstna hiša, kar je razodevalo
velikopoteznost takega projekta. Pomembna je seveda individualizacija, predvsem vrta,
kar je leto kasneje pokazal Garret Eckbo v svoji študiji o konceptualnih hišah z vrtovi »Mali
vrtovi v mestu« (Small gardens in the City).
V pregledu razpoložljive literature do arhitekturnega tlorisa hiše z razstave leta 1937 ni
bilo mogoče priti, vendar se da iz pričujočega slikovnega materiala (Howett, 2003)
analizirati ključne značilnosti tako objekta kot vrta. Vrt je zasnovan longitudinalno; od
bivalnih prostorov lociranih v spodnji etaži objekta vodi v vrt manjša tlakovana terasa, ki
se nato prek manjšega stopnišča nadaljuje v večjo tlakovano teraso pravokotne oblike. Ta
zaradi svoje zmaknjenosti od centralne osi na robovih ustvarja nove prostore trikotnih
oblik, ki so namenjene drugačnim programom (gredice, zelenjavni ali reprezentativni vrt,
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prostor za sedenje ipd.). Terasa je nagnjena in se polagoma spušča do oddaljene stranice
vrta, kjer preide v raven del z drevesom kot osrednjim motivom zasnove. S tem, ko se
tratna ploskev spušča, vizualno daje vtis daljšega in večjega prostora, kot v resnici je. Z
uporabo enega samega drevesa kot osrednjega motiva usmerja pogled, to pa še izraziteje
poudarja navidezni vtis globine. Predel vrta s stopniščem je prekrit s konstrukcijo, ki deluje
kot pergola, le da je del, ki daje senco, gibljiv in se ga da premakniti ali v celoti odstraniti.
Manjša terasa tik ob objektu je v celoti pokrita z nadstreškom, ki je hkrati terasa v
nadstropju. S terase je skozi vrata steklene stene omogočen neoviran prehod v bivalne
prostore objekta v pritličju. Terasa v nadstropju je tlakovana z drugačnim tlakom kot v vrtu,
poleg tega so tja locirane gredice z vegetacijo. Konceptualna in oblikovalska povezanost
hiše z vrtom kot podaljškom dnevne sobe je tako jasno prikazana, vsekakor pa je Thomas
Church v tistem času eden prvih, ki predlaga nov model za (manjšo) sodobno bivalno
enoto v obliki vrstne enodružinske hiše z vrtom.

Slika 28 (levo) Študija »City House and Garden on a 25-Foot Lot«. Študijo je Thomas Church skupaj z
arhitektom Ernestom Bornom objavil na razstavi leta 1937 v San Franciscu (Howett, 2003: 38)
Slika 29 (desno) Analiza primera »City House and Garden on a 25-Foot Lot«. Slika kaže površinska razmerja
na parceli. Ob predpostavki, da je 25 foot, torej cca. 7,5 m dolžina daljše stranice objekta, lahko z
analizo perspektivne risbe pridemo do približnega razmerja posameznih rab na parceli. Od površine
2
2
2
2
celotne parcele (100 m ) 37,5 m zaseda objekt, 12,5 m je pokrite terase in kar 50 m , torej polovico
površine, zaseda vrt

Dela Thomasa Churcha so ponavadi vključevala nekaj osnovnih pristopov: natančno in
premišljeno lego in orientacijo glavnega objekta z upoštevanjem osončenosti, pogledov,
odprtosti, obstoječe drevnine in reliefa. Pomembna je bila zanj sekvenca prihoda, to je
vhodni dovoz, prostor za parkiranje avtomobila in glavna vhodna vrata. Značilna je tudi
neposredna povezava med hišo in vrtom ter možnosti za preživljanje časa na prostem.
Prav tako je značilen definiran rob vrta, ki vrt hkrati ločuje in ga povezuje z odprto krajino.
Vključevanje funkcionalnih prostorov: parkirnega prostora, delovnega prostora,
zelenjavnega vrta, pesjak - je oblikovano z mislijo na čim preprostejše vzdrževanje.
Nenazadnje je vidna njegova natančna skrb za vegetacijo in izbiro rastlin, s čimer je
Church še okrepil strukturo in programsko shemo odprtega prostora ob hiši.
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V poznih 40. letih je oblikoval dva izstopajoča vrtova, ki ju zaradi njunih lastnosti lahko
označimo kot vrhunec Churchevega oblikovanja vrtov ob enodružinskih hišah. Prvi je vrt
Martin v Aptosu, drugi vrt Donnell v Sonomi, oba dokončana med leti 1947 in 1949.
Vrt Martin, Aptos Beach
Razvoj priobalnega pasu v kraju Aptos (danes Los Olas Drive) se je začel okoli leta 1930,
ko je kraj, ki ga je ponujala obala za rekreacijske in počitniške namene, nenadoma
zaživel. V bližini je tako leta 1938 William Wurster, tesni prijatelj in sodelavec Thomasa
Churcha, zgradil dobro poznano obalno hišo Clark, kamor je v svoji zasnovi vključil
osončeno teraso, izkoriščajoč sonce proti konstantnim vetrovom z obale.
Desetletje kasneje je arhitekt Hervey Parke Clark na isti obali zasnoval počitniško hišo za
družino Martin. Hiša je locirana tik pod pečino, skoraj na obali, in ima tloris črke U, kjer je
odprta stran obrnjena proti peščeni obali. Taka zasnova ustvarja proti vetru zaščiteno
dvorišče, na katerega mejijo vsi prostori hiše, hkrati pa izrablja južno lego in odprtost proti
morju.

Slika 30 (levo) Vrt Martin, Aptos, ZDA. Dokončano leta 1947, krajin.arh. Thomas Church (Treib, 2003: 104)
Slika 31 (desno) Pogled na vrt Martin, Aptos, ZDA (Treib, 2003: 105)

Načrt in končna podoba vrta se razlikujeta v kar nekaj detajlih, predvsem v materialu.
Končno stanje je prečiščena različica tistega v načrtu: množico materialov so zamenjali le
trije osnovni gradniki: lesene deske, pesek in vegetacija. Rastrski vzorec lesenega tlaka
pod kotom 45° glede na objekt vnaša v zasnovo dinamiko, nanj pa se naveže biomorfno
oblikovan otroški peskovnik, napolnjen s peskom s plaže. Lesena terasa vodi z vrta vse
do dnevne sobe in spalnice ter tako povezuje notranje in zunanje prostore. Spuščen
prostor s peskom deluje tudi kot navezava med arhitektonskim dvoriščem in naravno
prostranostjo plaže z morjem v ozadju. Ponavljanje določenih materialov in oblik
(ortogonalno, les = arhitektura, biomorfno, pesek = narava, plaža) dodaja svojevrsten
pomen k povezljivosti narave in grajenega. Rastlinje je omejeno na nekaj drevesnih in
pokrovnih vrst.
Vrt Martin je pomemben člen z vidika razvoja krajinskooblikovalskega jezika ter
prizadevanja po združevanju odprtih in notranjih prostorov. Posebnost je vsekakor
premišljena uporaba materialov in oblik, ki se ponavljajo v vseh treh okoljih: v hiši, v vrtu in
na obali.
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Vrt Donnell, Sonoma
Vsi Churchevi modernistični principi krajinskega oblikovanja so jasno vidni v vrtu Donnell v
Sonomi, severno od San Francisca, ki je najbrž njegovo najodmevnejše delo z vidika
urejanja vrta ob enodružinski hiši (Walker in Simo, 1996). Posestvo, na katerem je nastal
dom, je družina Donnell prej uporabljala kot priljubljeno točko za piknike. Lokacija na vrhu
počasi spuščajočega se terena, nudi kvalitetne poglede in odlično mikroklimo. Po željah
družine program na novem posestvu vključuje bazen, slačilnici in »lanai« - v tistem času
aktualna modna havajska beseda, ki je na kontinentu označevala pokrito sobo - v tem
primeru steklen paviljon oz. nekakšno modernistično dnevno sobo v urejenem vrtu.
Zasnove sta se sprva lotila skupaj z Lawrencem Halprinom, ki je zarisal začetno študijo
vrta, vključno z osnovno obliko bazena, ki blago spominja na tistega pri vili Mairei
arhitekta Alvara Aalta. Prav ta projekt je bil namreč tisti, na katerem je delal Aalto ob
obisku Thomasa Churcha leta 1937, medtem ko biomorfne oblike lahko povežemo z deli
takratnih sodobnikov, slikarjev in kiparjev (Joan Miró, Jean Arp, Isamu Noguchi).

Slika 32 Tlorisna zasnova posestva Donnell, Sonoma, ZDA. Dokončano leta 1948. Krajinska arhitektura
Thomas Church in Lawrence Halprin (Treib, 2003: 106)

Halprin je predlagal postavitev balvanov kot kiparskih del po vsem vrtu. Idejo je morda
prevzel iz Wrightovega studia v Arizoni, Taliesin West, kjer je lokalni kamen uporabljen za
osnovno gradivo hiše in hkrati kot kiparski umetnostni objekt. Church je zamisli
nasprotoval in namesto balvana na sredi bazena predlagal pravo kiparsko delo, ki bi
dopolnilo biomorfne oblike bazena. Da bi razširili odprti bivalni prostor okoli bazena ter
zmanjšali količino zemeljskih del, so povečali tlakovane površine čez spuščajoči se teren.
Okoli obstoječih hrastov so pazljivo položili leseno teraso in na ta način obstoječo
drevnino vključili v novo zasnovo vrta. Slačilnice so zasnovane kot betonski blok z
betonsko streho, vendar obrnjene stran od vrta. Lanai, v osnovi steklena struktura,
podprta z jeklenimi stebri in nagnjeno betonsko streho, je na zunanji strani naslonjen na
zadrževalni zid, obdelan z lokalnim kamnom. Uporabljeni betonski elementi niso bili v
navadi, saj je v Kaliforniji prevladovala zidava z uporabo lahke lesene konstrukcije, vendar
je bila glavna misel avtorjev zagotoviti negorljivost materialov. Znotraj lanaia je
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uporabljena vrsta detajlov, ki povezujejo zunanji in notranji prostor. Kot primer velja
omeniti premičnost steklenih panelov, pri kateri se lahko notranja klop izvleče in podaljša
v vrt oz. na teraso ob bazenu. Prav tako premišljena je izbira barve pregrinjal in blazin, ki
je v podobnem odtenku, kot je voda v bazenu, da je občutek enotnosti obeh prostorov še
bolj poudarjen. Vgrajeno ognjišče in točilnica pijač sta uporabnikom nudila dodatno udobje
ter razširila uporabnost bazena. Lanai je na tak način popolnoma združil preživljanje
prostega časa zunaj in znotraj.
Bivalna hiša družine Donnell je bila dograjena približno tri leta kasneje. Hiša in vrt sta
skoraj na enaki višini, poenoti ju vijugasta živica, ki povezuje oba dela posestva. Tesno
sodelovanje obeh arhitektov pri projektu je zelo jasno vidno v različnih rešitvah in uporabi
materialov ter oblik znotraj in zunaj hiše. Za oblikovanje odprte krajine in uporabljene
vegetacije je Church iskal vzorce v okoliški krajini, kjer prevladujejo travnata pobočja in
območja zasajena z avtohtono drevnino. Zasaditve se tako odražajo predvsem v različno
uporabljenih teksturah in barvno usklajenih odtenkih zelene barve, skupaj z barvno
intenzivnimi rastlinami, ki sezonsko cvetijo in privabljajo ptiče.
Church je poleg oblikovanja širokega opusa vrtov ob enodružinskih hišah sodeloval tudi
pri oblikovanju krajinskoarhitekturnih projektov večjega merila. Njegov vpliv na razvoj
modernega krajinskega oblikovanja je nedvoumen. Njegov odnos in uspešna sodelovanja
z velikimi imeni arhitekture ter objave projektov v odmevnih publikacijah so mu prinesli
strokovna priznanja in visoko odmevnost. Njegova knjiga Gardens Are For People, ki je
izšla leta 1955, je strnila njegove ideje oblikovanja v eni sami knjigi.
3.4.2.4 Garret Eckbo
Garret Eckbo, rojen leta 1910, je svoje zanimanje za krajinsko arhitekturo pokazal šele na
univerzi Stanford ter ob podpori svojih norveških sorodnikov našel svoje poslanstvo. Po
vrnitvi v Združene države Amerike leta 1929 je leta 1935 diplomiral na kalifornijski univerzi
Berkeley. Kasneje je dobil štipendijo za Harvard in tu leta 1938 končal z magisterijem iz
krajinske arhitekture (Eckbo in sod., 1997). Med študijem se je seznanil z mnogoterimi
vidiki in zgodovino krajinskega oblikovanja, kjer ga je še posebno zanimalo formalistično
oblikovanje, ki je izviralo iz Evrope. V tistem času je obiskal več vrtov, ki so bili prosto
povzeti po evropskem formalnem oblikovanju, vendar je šele na Harvardu ugotovil, da so
formalno oblikovani vrtovi nekako podrejeni neformalnim, posebej glede oblikovanja in
posnemanja narave kot edinega ideala oblikovanja vrta. Eckba je zanimalo oblikovanje
med formalnim in naturalističnim. V svojih razmišljanjih ni bil sam; podobna vprašanja so
zanimala tudi kolega Jamesa Rosa in Dana Kileya. Leta 1937 je na Harvard prišel
predavat Walter Gropius, ustanovitelj Bauhausa v Evropi, ki je študentom razkril nov
pogled na oblikovanje. Poleg tega so na študente vplivale različne publikacije in članki
predvsem Christopherja Tunnarda, krajinskega arhitekta kanadske krvi, ki je s svojimi
članki o oblikovanju in planiranju močno vplival na stroko.
Septembra 1938 je Eckbo v reviji Pencil Points objavil študijo »Mali vrtovi v mestu« (Small
gardens in the City), kjer je prikazal študijo oblikovalskih alternativ za hipotetično situacijo
strnjenega mestnega naselja. Študija je bila primerljiva tisti, ki jo je Church objavil na
razstavi leta 1937 v San Franciscu, čeprav je Eckbo pozneje dejal, da sam ni bil
seznanjen s Churchevo študijo enodružinske vrstne hiše z vrtom »City House and Garden
on a 25-Foot Lot«. Študija Eckba je vsebovala tipične omejitve načrtovanja mestne
lokacije: majhnost parcel (mer 25 x 125 čevljev torej okoli 8 x 38 m) ter časovne in
socialne omejitve sodobnega življenja v mestu. Eckbo je vsak vrt oblikoval kot samostojno
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enoto in v oblikovanju manipuliral s fizičnimi formami in njihovimi postavitvami, ki jim je
dodal dokaj napredne elemente: rampe, spiralasta stopnišča, drevesa, ki rastejo skozi
odprtine v strehah. Ti elementi po svojih koreninah spominjajo tudi na Le Corbusiera.
Korak naprej v snovanju in oblikovanju vrtov na manjših parcelah je naredil Robert
Royston s projektom vrta Chinn v San Franciscu, leta 1947. Gre za vrt ob
večstanovanjskem objektu v gosto zazidanem središču San Francisca. Vrt je zasnovan
kot mozaik različno obarvanih delov tlaka ali betona, ki so med seboj razmejeni z lesenimi
veznimi elementi, gredicami grmovnic, živicami ter pokrovnicami, ki skupaj tvorijo enotno
podobo, ki spominja na dela Pieta Mondriana. En od ciljev oblikovalskega koncepta je bil
med drugim ustvariti dekorativen ter atraktiven motiv za poglede iz stanovanj v višjih
nadstropjih.
Oblikovalski jezik Eckbovih študijskih vrtov je energičen, programsko in elementarno
bogat ter inovativen v nasprotju s Churchevim elegantnim in estetsko minimalističnim
vrtom. Januarja 1939 je Eckbo dva tedna preživel v Churchevem biroju, dovolj dolgo, da
sta se oba zavedla medsebojnih razlik v oblikovalskih prijemih. Eckbo se je nato zaposlil v
podjetju FSA, kjer je sodeloval z mnogimi priznanimi arhitekti in delal predvsem pri večjih
urbanističnih načrtih za delavska naselja. V tem času so njegovi projekti oblikovalsko zelo
povezani z načeli oblikovanja Miesa van der Roheja, čigar Paviljon v Barceloni je temeljil
na načelih fluidnih zveznih prostorov in prehajanja med njimi.

Slika 33 (levo) Tloris vrta Chinn (1949). Arhitekt Robert Royston. Zasnova vrta temelji na Mondrianovem
vzorcu: ustvariti želi dekorativen ter atraktiven motiv za poglede iz stanovanj v višjih nadstropjih
(Robert Royston Portfolio, 2006)
Slika 34 (desno) Menlo park. Park je Garret Eckbo zasnoval po van der Rohevih načelih oblikovanja, črna
barva so živice, siva je drevesna vegetacija, 1940 (Rainey, 1993: 193)

Leta 1950 je Eckbo izdal knjigo Landscapes For Living, s katero je postavil teoretične
temelje in standarde krajinskega oblikovanja. Čeprav je večino v njej opisanih stvari
zgradilo podjetje treh partnerjev (Eckbo, Royston in Williams), so bile rešitve daljnosežne.
Eckbo je z njo hotel sintetično povezati vse socialne, estetske, teoretične in praktične
vidike krajinske arhitekture.
Vrt z bazenom, Beverly Hills
Vrt z bazenom na Beverly Hillsu, ki ga je Eckbo oblikoval leta 1946, je po svoji zasnovi in
oblikovanju modernističen vrt, vendar še vedno refleksira nekatere poteze, ki jih je Eckbo
uporabljal že pri prejšnjih vrtovih. Eckbo je za oblikovanje uporabljal strategijo
razslojevanja prostora: geometrijo in teksture zasnove, ločevanje območij, ki jih definirajo
različni programski sklopi in sloj vegetacije. Oblikovni jezik temelji na prekrivanju in
kombiniranju močnih elementov loka in tangent. Eckbo kot poprej pri parku Menlo s
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strukturiranjem vrta ustvarja vtis prostornosti. Manjši objekt, ki rabi kot pomožni objekt
bazenu, locira v desni kot ter ga mestoma prekrije z zunanjo ograjo. Na tak način ga
umakne iz vidnega polja, da ga gledalec ne dojema kot fokusno točko. Ko odmakne
bazen dalj od objekta, vmesna ravna površina optično podaljša prostor. Pergola je
oblikovana kot lahka struktura, katere nosilni stebri so namenoma tanki, da ne silijo v vrt.
Oblika pergole se ujema z vzorcem v tleh, zunanji del strukture pa je oblikovalski odmev
oblike bazena; vse to je namensko oblikovano tako, da poudarja vtis poenotenja prostora.
Bazen je premišljeno integriran v geometrijsko igro prostora in je vsekakor dominantni
element v vrtu. Vodna gladina deluje kot odsevna površina in razsvetljuje ograjen prostor.
Eckbov oblikovalski jezik je tako skrbno premišljen, da dosega vtis enotnosti jasnih oblik.

Slika 35 Tloris vrta z bazenom na Beverly Hillsu. Dokončano leta 1946, krajinski arhitekt Garret Eckbo
(Rainey, 1993: 198)

Eckbo je v vrt na Beverly Hillsu vnesel oblikovalski princip, ki ga prej ni uporabil. Princip
vodenja pogleda s pomočjo geometrije in linij talne ploskve. Diagonalna linija roba tlaka,
ter njen odmev diagonale v stranici bazena izhajata iz glavnega bivalnega objekta. Na ta
način Eckbo ustvari močno povezavo med vidnimi vizurami iz bivalnih delov hiše. Tako
ustvari vidno kompozicijo, nekakšno »sliko«, ki jo gleda gledalec v objektu. Vizura sledi
diagonalam, ki so jasne, močne in dinamične forme v prostoru in kot take privabljajo
poglede.
3.4.3

Načela modernega krajinskega oblikovanja

Iz načel krajinskega in arhitekturnega oblikovanja v modernizmu lahko izvlečemo
določene značilnosti, ki so zaznamovale moderno krajinsko oblikovanje odprtega prostora
ob enodružinski hiši. Razvoj in izhodišča krajinskega in arhitekturnega oblikovanja so
morala biti drugačna od tistih v slikarstvu, kiparstvu ter glasbi, kjer so posamezna dela
lahko avtonomnega značaja. Krajinsko oblikovanje temelji na nekaterih ključnih izhodiščih
in sicer: vrt kot prostor je namenjen ljudem. Tako je izpostavljen konstantni uporabi.
Oblikovanje takega prostora vključuje uporabo vegetacije kot enim od osnovnih gradnikov,
ki ima lastnosti živega s spremenljivo pojavnostjo ter zahteva določena uporabna znanja
rastlinske biologije in ekologije.
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V vsakem oblikovalskem okolju načeloma obstajata dva principa oblikovanja novih idej;
bodisi se ideje razvijejo iz določenih zgodovinskih izhodišč navadno kot izraz
nasprotovanja ali nadgradnje zgodovinskemu obdobju. Bodisi so prilagojene in vpeljane iz
drugih znanstvenih področij, disciplin ter družbenega okolja. V krajinski arhitekturi ima
moderno oblikovanje vrta ob enodružinski hiši svoje začetke v značilnostih modernistične
arhitekture. James Rose v enemu od svojih člankov (Rose, 1939) navaja svoje stališče do
razlik med kiparstvom in krajinskim oblikovanjem; slednja je zanj kot skulptura odprtega
prostora, vendar ne kot objekt, ki ga samo opazujemo, temveč kot objekt, ki nas obdaja in
zadovoljuje v smislu prostorskih odnosov. Iz tega sledi, da krajinske oblike izhajajo iz
potrebe po delitvi in ločevanju prostora in ne obratno.
Modernistična arhitektura se intenzivno ukvarja z uporabo in manipulacijo s sodobnimi
materiali in novimi inženirskimi pristopi za ustvarjanje različnih volumnov, prostorov in
ambientov. Nekatere teh značilnosti lahko najdemo v vrtu in hiši Miller (Columbus,
Indiana) krajinskega arhitekta Dana Kileya in finskega arhitekta Eera Saarinena. Tlorisna
zasnova vrta je enostavna, s pravokotnimi prostori, ki jih definirajo živice, aleje dreves in
grajeni zidovi. Oblikovanje vrta izhaja iz zasnove hiše, kjer center predstavlja osrednji
bivalni prostor (dnevna soba); iz nje se širijo drugi prostori. Oblikovanje vrta izhaja iz
oblikovanja stavbe. Stik med vrtom in hišo je podoben tistemu pri barcelonskem paviljonu,
kjer je linija med vrtom in hišo omehčana s širokim nadstreškom, ki ga tvori ravna streha.
Tako ustvari efekt, ko sta hiša in vrt prostorsko usklajena, le premikanje gledalca
razodene dva različna svetova. Zanimiv je pogled na zahodno teraso hiše: Kiley je
uporabil vrbi, ki rasteta tik ob steklenih stenah objekta in z njima senčil bivalne prostore
hiše. V zasnovi uporablja drevnino in živice za gradnike zunanjih prostorov – za
stopnjevanje vizualnih efektov, predvsem ob premikanju skozi prostor in spreminjanju
glediščnih točk. Zunanji prostori so jasno določeni, tekoči in se praviloma odpirajo od hiše
navzven, k ulici ali reki.

Slika 36 Tlorisna zasnova vrta s hišo lastnikov Miller. Krajinska arhitektura: Dan Kiley, arhitektura: Eero
Saarinen, Columbus, Indiana, 1955 (Walker in Simo, 1994: 189)
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Slika 37 Oblikovalska analiza vrta s hišo lastnikov Miller. Enako načelo kot ga je uporabil v zasnovi hiše
arhitekt Eero Saarinen, je v svoji zasnovi vrta uporabil tudi Dan Kiley. Razpoznavna je strukturiranost
različnih prostorov tako v hiši kot v vrtu

Moderna arhitektura je bila v Evropi sprva rezultat težnje po izboljšavi bivalnih razmer,
medtem ko je v Združenih državah Amerike šlo na začetku predvsem za oblikovalski jezik,
ki je bil povezan z določenim obdobjem (Treib, 1993). Razstava leta 1932 v Muzeju
moderne umetnosti je zaznamovala t. i. mednarodni stil (Internacional style). Muzejska
kuratorja sta sintetizirala tri osnovna merila, po katerih naj bi se ločila moderna arhitektura
od retrogradne:
•

nov koncept »arhitekture kot volumna« pred »arhitekturo kot maso«

•

red pred osno simetrijo v pravilnosti oblikovanja

•

omejitev dekoracije

Na področju krajinskega oblikovanja je James Rose že nekaj let pred tem razvil podobna
merila, ki se razlikujejo le v dekorativnosti; osnovni gradniki vrtov so rastline, ki imajo že
same po sebi dekorativno vlogo. Rose o tem ne razglablja, njegovo temeljno vodilo je le,
da je dekorativnost podrejena ustvarjanju prostorov. Misel, ki velja za glavno vodilo
modernega krajinskega oblikovanja.
V zaključku poglavja so povzeta nekatera načela krajinskega oblikovanja in njegovega
razvoja skozi različna zgodovinska obdobja - predvsem s stališča povezave med
arhitekturo in vrtom ter oblikovanja odprtega prostora ob enodružinski hiši.
3.5

SINTEZA ZGODOVINSKEGA PREGLEDA

V zgodovinskemu pregledu se iskanje arhitekturnih značilnosti začne pri rimskem domu,
arhitekturnem tipu enodružinske hiše, kjer ima prepletanje odprtih in zaprtih prostorov v
objektu poseben pomen. Gre za različne načine integracije bivalnih prostorov zaradi
potreb po svetlobi, pretoku zraka ali stiku z naravo; na to vsekakor kaže integracija vrta v
strukturo objekta. S pokritim stebriščem obdano dvorišče znotraj hiše (Peristylum) je imelo
vlogo vmesnega člena med hišo in vrtom, hkrati pa je nudilo zavetje pred določenimi
vremenskimi vplivi ter omogočalo izkušnjo bivanja na prostem. Dvorišče je lahko
vsebovalo okrasno rastlinje, različne vodne motive, klopi za sedenje, kiparska dela in celo
umetni ribnik. Umestitev dodatnih prostorov ob notranji vrt priča o logičnem programsko funkcionalnem združevanju vrta s prostori, ki so bili namenjeni predvsem druženju, zabavi
in preživljanju prostega časa. Celotna arhitekturna zasnova rimske hiše je močno vezana
na lastnosti lokacije in lastnosti mediteranskega podnebja. Ta omogoča značilno odprto
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zasnovo hiše, neovirano prehodnost med posameznimi prostori ter menjavo naravnega in
grajenega. Kljub tehnološkemu razvoju in časovnemu preskoku dveh tisočletij so se
nekatere osnovne lastnosti in elementi arhitekturne zasnove rimskega doma prenesle v
današnje zasnove sodobnih atrijskih hiš (Ivanšek, 1988). Tudi danes skoraj celotno
površino gradbene parcele zavzemata hiša in nepokrito vrtno dvorišče. To vrtno dvorišče
je predvsem funkcionalno središče atrijske hiše. Objekt običajno samo na eni strani meji
na javno stanovanjsko cesto ali dovozno pot, preostale stranice se v parcelni meji stikajo s
sosednjimi hišami in tako tvorijo goste skupine stanovanjskih objektov. Prav tako lahko
povezavo najdemo v značaju atrijske hiše kot tipično mestne oblike pritlične enodružinske
hiše. Ob množičnosti objektov v naselju vrt in predvrt individualizirata posamezne
stanovanjske enote, vendar pa namesto značaja individualistično zasnovanega vrtnega
naselja enodružinskih hiš naselje atrijskih hiš oblikuje strnjeno mestno stanovanjsko
naselje. Razlike med zasnovo rimske hiše in sodobne atrijske hiše so predvsem v
razporeditvi bivalnih in spalnih prostorov, ki so pri atrijski hiši orientirani v vrtno dvorišče,
medtem ko so v rimskem domu bivalni prostori nanizani okoli notranjega atrija z vodnim
zbiralnikom (atrium) in vrta (peristylum). Delovna soba lastnika hiše kot najpomembnejši
prostor je bila umeščena med obe programski vozlišči. Ta koncept je blizu tudi sodobni
atrijski hiši z notranjimi atriji, nekaj vzporednic pa ima tudi z japonskim vrtom, le da je
zaradi japonske filozofije bivanja odnos do narave in vrta tu drugačen. V japonski bivalni
kulturi se ta odraža v funkcionalnem, prostorskem ter fizičnem odnosu med hišo in vrtom,
za katera velja, da sta med seboj sicer povezana, vendar sta ločeni, kontrastni entiteti in
bi lahko obstajala vsak zase. Ena od poglavitnih funkcij japonskega vrta je zadovoljevitev
človekovih potreb po občudovanju lepote, narave in stvarstva, zato je vrt predvsem objekt
opazovanja iz drugih, notranjih prostorov hiše. Široki previsi delujejo kot ščitniki za
morebitne odseve, hkrati pa v vidnem polju opazovalca omejijo razsežnost neba. Nebo ne
more postati dominanta v pogledu, zato pa se okrepi občutek »ponotranjenosti«. Z
omejevanjem občutka dejanske velikosti vrta slednjega zmanjšajo na enako človeško
merilo, kakršnemu so pomeni notranji prostori hiše. Funkcionalno dvoriščni vrt v strnjenih,
gosto poseljenih središčih predstavlja vir svetlobe in sence ter prijaznejše mikroklime,
hkrati pa absorbira vodo med obdobji močnega deževja. Vrt v hiši dopolnjuje niz
prostorskih celic in je tak integriran v celotno stanovanjsko strukturo. Tudi na lokacijah,
kjer bi velikost parcele dovoljevala vrt v večjem merilu, je ta ponavadi omejen na velikost
sobe, ograjen in na višini človeškega očišča. Na ta način vrt dobiva svoj pravi pomen
skozi hišo in seveda velja tudi nasprotno. Ob vsem tem je meja med vrtom in hišo nadvse
razločna; notranji prostori bivališča so omejeni s streho in tlemi, ki so dvignjena nad nivo
parcele. Vmesni element med obema je veranda ali dvignjena lesena terasa, ki
programsko in funkcionalno deluje kot podaljšek notranjih prostorov in jo kot tako tudi
dojemamo. Premostitev višinske razlike med hišo in vrtom je rešena z uporabo pohodnih
kamnov različnih višin ali z dodatno leseno stopnico. Tudi najmanjši vrtovi v notranjosti
mestnih hiš so jasno ločeni od drugih notranjih prostorov, zato ni dvoma o razlikovanju
med različnima kakovostjo naravnega in kakovostjo arhitekturnega okolja. Prav to jasno
razlikovanje daje vsakemu izmed prostorov določeno vrednost, kar je temelj za
razumevanje vloge vrta v japonski hiši.
Primer italijanske renesančne vile Rotonde (Vila Capra) je konceptualno s stališča
integracije vrta oz. odprtega prostora v zasnovo hiše povsem drugačen. Temelji na idealu
postavitve vile na dobro razgledišče ter na povezovanju hiše s preostalim odprtim
prostorom prek lož in pokritih stebrišč. Z umestitvijo vile na vrh blago vzpenjajočega se
griča je arhitekt Palladio izkoristil spreminjajoč značaj okoliške krajine. Arhitekturna
zasnova objekta je centralno simetrična, kjer sta glavni osi, predvsem zaradi boljših
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pogledov in izkoriščenosti sonca, zarotirani glede na strani neba. S stališča oblikovanja
odprtega prostora, objekt v prostoru stoji povsem individualno, v superpoziciji v odnosu z
okoliško krajino. S štirimi enakimi vhodi ter centralno simetrijo ima hiša enak odnos do
štirih popolnoma različnih krajinskih slik, to pa pomeni, da je odprti prostor hiši podrejen.
Vzporednice lahko najdemo kasneje v nekaterih drugih arhitekturnih primerih, ki sicer
veljajo za največje dosežke v arhitekturi dvajsetega stoletja in katerih avtorji so Mies van
der Rohe (hiša Farnsworth, Illinois, ZDA), Le Corbusier (vila Savoye, Poissy, Francija),
Frank Lloyd Wright (hiša Fallingwater, Bear Run, ZDA) in drugih. V vseh teh primerih je
lokacija tisti dejavnik, ki daje, seveda poleg specifične arhitekturne zasnove, hišam
edinstvenost, unikatnost. Njihove lokacije v niso vselej najprimernejše za gradnjo.
Nekatere izmed njih so ekološko ranljivi ekosistemi, izpostavljeni nenehnim spremembam
prostora zaradi naravnih procesov (poplavna ravnica). Umestitev objekta v tak prostor
pomeni tveganje, saj je ogrožen in izpostavljen tako objekt s svojo strukturno integriteto
kot uporabniki sami. Vendar je vse to podrejeno bivanjski kakovosti, estetskim vrednotam
ter elitizmu lokacije in arhitekture. Načeloma bi lahko katerikoli omenjenih primerov bil
umeščen v katerokoli drugo (naravno) okolje in bi še vedno funkcioniral boljše ali vsaj tako
dobro kot na današnji lokaciji. Razen določenih izbranih pogledov, značilnosti (mikro)
lokacije ter funkcionalnih dostopov, tak odnos objekta do krajine brez kakršnihkoli potreb
ali želja po povezovanju z arhitekturo.
Seveda se med pregledanim projekti oblikovanja vrtov in prostora najdejo tudi nasprotni
primeri, ko je krajina oblikovana povsem neodvisno od arhitekture. Gre predvsem za
vrtove in krajinske ureditve, ki imajo značaj umetniškega objekta in temeljijo na vizualnih
lastnostih materialov, barv, svetlobe ter perspektive. Ti vrtovi so po izvoru bliže
umetniškim delom v slikarstvu ali kiparstvu. Materiali, uporabljeni v zasnovah, so gradbeni
elementi, uporabni za oblikovanje umetniškega dela in ne zaradi svojih funkcionalnih
lastnosti. Krajinsko oblikovanje tega zgodovinskega obdobja jasno govori o preobratu v
dojemanju oblikovanja odprtega prostora ob arhitekturi. Avtorji (Gabriel Guevrekian,
Roberto Burle Marx, Isamu Noguchi) oblikujejo odprt prostor kot popolno antitezo
arhitekturi in se ne ozirajo na morebitne povezave s pripadajočimi objekti. Navdih iščejo
drugje, predvsem v drugih vejah umetnosti, kjer prednjačita slikarstvo in kiparstvo.
Nov prototip vrta ob hiši, ki je namenjen zlasti preživljanju prostega časa in je dostopen
širokemu krogu ljudi, ima svoje začetke predvsem v Kaliforniji v ZDA. Razvoj krajinskega
oblikovanja takega vrta sega v 40. in 50. leta dvajsetega stoletja in je temeljil na načelih
modernistične arhitekture, prenesenih in prilagojenih projektom krajinske arhitekture.
Klimatske, krajinske in družbene značilnosti tega predela ZDA so močno vplivale na
razvoj prototipa modernega vrta, saj so bile od njih odvisne tudi programsko-funkcionalne
možnosti, ki jih je ponujal vrt ob hiši. Krajinsko oblikovanje tako temelji na treh osnovnih
gradnikih: na racionalnosti zasnove, specifičnosti lokacije in programu ob uporabi
oblikovalskega jezika, ki je odsev trenutnih socialnih ter estetskih razmer. Zasnova mora
biti predvsem prostorsko večplastna, da laže odkriva nove oblike, ter hkrati podrejena
funkcionalni uporabnosti bivanja na prostem in ne samo estetskim lastnostim vrta. V vrtu
ima vsak pogled značaj navidezne, statične slike. Izrednega pomena je vegetacija in
izbira novih rastlin. Te naj bodo izbrane zaradi svojih individualnih odlik, kot botanična
bitja plastičnih lastnosti.
Integracija hiše in vrta je v moderni krajinski in arhitekturni zasnovi ključnega pomena za
dojemanje hiše in vrta kot enotnega bivalnega okolja: z uporabo velikih steklenih površin,
širokih strešnih kapi, tlakov, bazenov ter rastlinja in drugih arhitekturnih elementov, ki
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povezujejo objekt z vrtom ob njem. Krajinski arhitekti so v svojih zasnovah bodisi izhajali
iz značilnosti obstoječe arhitekture bodisi tesno sodelovali z arhitektom že pri snovanju
objekta. Najboljši primer je najbrž prav vrt Donnell Thomasa Churcha, kjer se sodelovanje
med arhitektom in krajinskim arhitektom odraža tako na konceptualni kot na izvedbeni
ravni projekta. Ob dejstvu, da je bil vrt zgrajen pred objektom, lahko v primeru vrta Donnell
najdemo posamezne arhitekturne elemente, ki dobesedno posegajo v vrt in obratno, kot
tudi nekatere elemente iz vrta, tudi vegetacija, ki sega v objekt ali v prostor tik ob njem.
Premišljena uporaba lokalnih materialov, obstoječe drevnine, umestitev dodatnih objektov,
ki programsko in funkcionalno podpirajo dejavnosti v vrtu, vse to dodatno izboljšuje in
nadgrajuje izkušnjo druženja in preživljanje prostega časa v vrtu. Če prištejemo še
premišljeno umestitev vrta in objekta na lokacijo, je to edinstven primer, ko se arhitektura
in odprt prostor funkcionalno in programsko tako dobro dopolnjujeta. Seveda pa je
praktična uporabnost vrta (in s tem programa v njem) odvisna od lokacije, kajti
temperaturna nihanja ter količina sončnih dni v Kaliforniji močno podaljšujejo čas, ki ga
uporabnik (lahko) kakovostno preživi v vrtu.
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4

PREGLED IN ANALIZA ARHITEKTURNIH PRIMEROV ENODRUŽINSKIH HIŠ

Naslednja faza v razvoju diplomskega dela je pregled ter analiza arhitekturnih primerov
enodružinske gradnje. S stališča oblikovanja odprtega prostora bodo izbor slovenskih
arhitekturnih primerov, njihova analiza in izpeljava določenih oblikovalskih pravil podlaga
poznejšega določanja smernic za oblikovanje odprtega prostora ob enodružinski zazidavi.
4.1

RAZVOJ SLOVENSKE ENODRUŽINSKE HIŠE

Začetki razvoja sodobne slovenske enodružinske hiše (povzeto po reviji Hiše - Petletka,
posebna izdaja ob peti obletnici izhajanja revije Hiše, maj 2005, številka 27, letnik 6), ki ga
časovno pokriva tudi izbor slovenskih arhitekturnih primerov, segajo v 50-ta leta
prejšnjega stoletja. Časovno zaporedje primerov nam daje sliko o razvoju gradnje
enodružinske hiše vse od povojnih let do danes. Razmah arhitekturnega načrtovanja
enodružinske hiše se je začel v obdobju po letu 1950 s sprejetjem nove zakonodaje, ki je
razbremenila državno centralizacijo upravljanja v delavsko samoupravljanje. To je bilo
prav tako obdobje nekaterih prostorskih in tehnoloških inovacij, saj je bila gradnja s
prefabriciranimi elementi bolj ekonomična, hkrati pa so se odprle nove možnosti, ki jih je
ponujala industrijska serijska proizvodnja. Leta 1949 je arhitekt Danilo Fürst dobil naročilo
za projektiranje prve montažne stanovanjske hiše, ki je vsebovala štiri stanovanjske
enote. Hiša je bila postavljena v osmih dneh in stoji še danes. Leta 1951 je arhitekt Edo
Mihevc zgradil eno prvih sodobnih enodružinskih hiš v Sloveniji, leto kasneje pa je v
Ravnikarjevem seminarju nastal eksperimentalni projekt enodružinske hiše, za katero je
bilo kot glavni material uporabljeno žamanje (nekoristni ostanki pri žaganju, uporabljeni
kot izolativna polnila). Montažna klet je bila sestavljena iz betonskih elementov po načelu
gradnje soda, kar je narekovalo minimalen izkop. Hiša sicer ni bila realizirana, je pa
morda dala povod, da je Društvo arhitektov Slovenije leta 1954 razpisalo natečaj za
leseno montažno hišo. Leta 1956 je bila pripravljena razstava, ki jo je spremljalo
posvetovanje z naslovom »Stanovanje za naše razmere«, katerega poglavitna misel je
bila prehod k industrializiranemu načinu gradnje. Ob posvetovanju je bil razpisan natečaj
za montažno vrstno hišo, avtorji zmagovalnega projekta so bili: J.Lajovic, V.B.Mušič,
A.Plibernik in S.Sever. V šestdesetih letih se je s spremembami v stanovanjski zakonodaji
spremenil tudi način financiranja stanovanjske gradnje, saj je stanovanje postalo stvar
odprtega trga. O temu, kakšne so stanovanjske potrebe in želje v Sloveniji, je France
Ivanšek leta 1960 opravil raziskavo, ki je potekala pod okriljem Oddelka za stanovanjsko
raziskovanje Urbanističnega inštituta RS. Raziskava je pokazala izrazito naklonjenost
Slovencev enodružinski hiši, kar je pozneje potrdila tudi v statistika (Ivanšek, 1988), ko je
med letoma 1959 in 1967 delež enodružinske hiše narasel z 21 % na 38 %; po skupni
pozidani stanovanjski površini pa od 31,5 % na 57 %. S tem porastom je enodružinska
gradnja v Sloveniji vsekakor postala najpomembnejša oblika stanovanjske gradnje.
Poseben uspeh je gotovo bilo po skandinavskih vzorih načrtovano in zgrajeno
stanovanjsko naselje Murgle (F. Ivanšek s sodelavci), ki je nastajalo med leti 1966 in 1988
in je danes ena najelitnejših stanovanjskih četrti v Ljubljani. Obstoječi drevoredi ob
barjanskih jarkih so bili izhodišče za lokacijo današnjih cest. Celotno naselje je
organizirano v stanovanjske kareje po okoli 35 hiš, okoli katerih s treh strani vodijo
obodne ceste in koder do posameznih hiš vodijo le stanovanjske poti. S tako zasnovo se
notranjost karejev razbremeni cestnega hrupa in prahu ter ustvarja intimnejše, bolj
humane stanovanjske razmere. Osnovni arhitekturni element oblikovanja karejev je
tipizirana pritlična vrstna oz. atrijska hiša. Naselje je nastajalo v štirih različnih fazah, od
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katerih je imela vsaka svoja lastna tehnična, normativna, energetska in celo socialna
izhodišča. Oblikovno celovitost naselja je bilo tako moč zagotoviti le s spoštovanjem
nekaterih že na začetku določenih elementov oblikovanja hiš oz. hišnih skupin, ne glede
na čas njihove realizacije. Glavna skrb ob oblikovanju stanovanjskih tlorisov je veljala
enostavni, a vendar v celoti do podrobnosti izdelani in maksimalno funkcionalni zasnovi.
Skrbno je bila premišljena vizualna in funkcionalna povezava med notranjimi in zunanjimi
prostori, saj le tako pridejo do polne veljave prednosti pritlične stanovanjske hiše. Za
projekt stanovanjskega naselja Murgle je France Ivanšek prejel Plečnikovo nagrado za
leto 1973, kjer je komisija posebej poudarila zlasti uveljavitev organizirane, racionalne in
sodobno individualne stanovanjske zazidave po načelih sodobnega urbanizma. Posebna
odlika zasnove naselja naj bi bila umirjena in funkcionalna arhitektura, velika kakovost
zunanjega bivalnega prostora, usklajena delitev javnega in individualnega odprtega
prostora ter inventivna včlenitev novega v naravne strukture.

Slika 38 (levo) Pogled iz zraka na dva stanovanjska kareja v vzhodnem delu naselja Murgle, Ljubljana
(Ivanšek, 1988: 141)
Slika 39 (desno) Stanovanjski kare je bil osnova urbanistične strukture naselja Murgle (Ivanšek, 1988: 141)

Po zatišju v osemdesetih letih se družbene spremembe v devetdesetih zrcalijo tudi v
razvoju prostorske kulture. Vplivale so na vrsto in obseg različnih vlaganj v novo
arhitekturo in urejanje prostora. Iz obdobja modernizma po drugi svetovni vojni je v
Sloveniji le malo projektov zasebnih hiš, ki si zaslužijo posebno pozornost, v zadnjih
(desetih) letih pa je opaziti porast števila zanimivih arhitekturnih primerov enodružinskih
hiš. Vedno več je »avtorskih« projektov, ki sicer še ne izboljšujejo splošne bivanjske
kakovosti, vsekakor pa pozitivno vplivajo na slovensko bivalno kulturo. Aktivna vpletenost
naročnikov v proces nastajanja projekta, njihovo (pred)znanje in artikuliranje svojih potreb,
pogosto prinese bolj kakovostne rešitve.
Matevž Čelik (2005) v svojem razglabljanju o arhitekturni identiteti v Sloveniji ugotavlja, da
je ta še do nedavnega homogeno temeljila na edini domači arhitekturni šoli, lokalnem
povojnem modernizmu in njegovih transformacijah. Raznolikost uporabljenih načrtovalskih
metod je bila v tem pogledu majhna. Vendar se to dejstvo z generacijami spreminja, saj je
pristop odvisen od okolja, iz katerega arhitekti črpajo svoje znanje. To danes prihaja tudi
iz drugih evropskih šol ter z določeno globalizacijo arhitekturnih pisarn, ki si prizadevajo
narekovati tempo in smernice sodobni arhitekturi. Diskurz med lokalnim in globalnim je
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morda za Slovenijo nekaj novega, vendar ta poteka tudi v drugih lokalnih okoljih. Redno
spremljanje in objavljanje kakovostnih arhitekturnih rešitev prav gotovo širi zavest o
pomenu dobrega oblikovanja hiš in stanovanj, obenem pa spodbuja tudi bodoče graditelje
k prizadevanju, da bi bili primerljivi z objavljenimi. Vendar pa se bo izobraževanju
uporabnikov oz. naročnikov v prihodnosti treba približati tudi z drugimi aktivnostmi, če
želimo imeti več sodobno in kakovostno zasnovanega bivalnega okolja s prepoznavno
identiteto.
4.1.1

Sodobna atrijska hiša

Atrijsko hišo sicer poznamo kot obliko zgoščene zazidave z dvosmernim druženjem
enodružinskih hiš. Ena glavnih prednosti takšne zazidave je vsekakor visoka gostota
prebivalcev na enoto površine (ok. 300-500 oseb na neto ha) v primerjavi s klasično
enodružinsko prostostoječo zazidavo (ok. 32-56 oseb na neto ha). Za atrijsko obliko hiš
veljajo nekatere skupne značilnosti (Ivanšek, 1988):
•

Funkcionalno središče pritlične hiše je nepokrito vrtno dvorišče (atrij, patium).

•

Vsi bivalni in spalni prostori so orientirani v vrtno dvorišče, ki je na vseh štirih
straneh omejeno, delno z zidovi lastne ali sosednje hiše, delno z visoko ograjo, ki
zapira vpogled v vrtno dvorišče.

•

Vso parcelo razen ozkega predvrta ob vhodni strani hiše zavzemata hiša in vrtno
dvorišče.

•

Hiša običajno meji samo na eni strani na javno stanovanjsko cesto ali dovozno
pot. Preostale tri strani hiše oz. vrtnega dvorišča se v parcelni meji stikajo s
sosednjo hišo.

•

Hiše z vrtnim dvoriščem se družijo v bolj ali manj goste skupine hiš, ki jih
medsebojno ločijo poti in ceste. Zaradi kompaktne oblike, ki jo imajo takšne
skupine hiš, se takšna zazidava imenuje tudi »stanovanjska preproga«.

•

Atrijska hiša je tipično mestna oblika pritlične enodružinske hiše, ki ob množičnosti
hiš individualizira vsako stanovanjsko enoto in na najboljši način združuje interese
posameznika (izolacija stanovanja) z interesi družbene skupnosti (racionalna
izraba zemljišč, enotno urbanistično okolje).

•

Atrijska hiša z vrtom znotraj svojih zidov je po svoji obliki popolno nasprotje
prostostoječe hiše v vrtu. Namesto individualistično zasnovanega vrtnega naselja
naselje atrijskih hiš oblikuje koncentrirano mestno stanovanjsko naselje.

Ograjena vrstna hiša
Ograjena vrstna hiša je najenostavnejša oblika atrijske hiše in je pravzaprav pravokotna
vrstna hiša z dodanim ograjenim vrtom (Ivanšek, 1988). Stanovanjska površina hiše se
kot pri vrstni hiši deli na dve polovici: na obcestni del, ki je obrnjen proti glavni dovozni
cesti in vrtni del, obrnjen proti atriju. Prostori v vrtnem delu imajo zaradi intimnosti
atrijskega prostora nedvomno bivanjsko kakovostnejšo lego in so tako primernejši za
bivalne prostore. Če se dolžina hiše podaljša, obenem pa se sorazmerno zmanjša njena
globina, Iahko dosežemo orientiranost bivalnih prostorov v atrij, proti vhodni strani pa so
obrnjeni Ie dodatni servisni prostori. Če imajo dodatni prostori namesto skozi zunanji zid
osvetlitev in zračenje skozi streho, hiša v vsem svojem zunanjem obodnem zidu nima
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nobenega okna. Z okolico jo povezujejo vhodna vrata, ki so možna tako na daljši kot na
krajši stranici hiše. Slednja možnost omogoča druženje hiš tudi v drugi smeri.
Dolžina takšne atrijske hiše je odvisna od števila spalnic in običajno znaša vsaj 12 metrov.
Vrtno dvorišče je tako zaradi vzporedne lege s hišo podolgovate oblike. Vhod na krajši
strani hiše ima prednost, ker omogoča dve vrsti atrijskih hiš ob eni poti; to pri vhodu na
daljši strani hiše ni mogoče, ker vsak niz zahteva svojo pot. Temu, da sosedje ne bi drug
drugega motili, se lahko izognemo z medsebojnim zamikanjem hiš v južni smeri, s čimer
dosežemo, da atrij na treh straneh omejujejo stene, na četrti pa pot.

Slika 40 Sheme ograjene vrstne hiše. (A) - bivalni prostori so obrnjeni na obe strani; (B) - proti dovozni poti so
obrnjeni samo kuhinja in stranski prostori; (C) – hiša je obrnjena predvsem v atrij, potrebna je
dodatna strešna svetloba in zračenje; možnost priključka dveh nizov na eno pot; (D) – hiša z dvema
atrijema omogoča svobodno razporejanje hiš v zaključene celote (Ivanšek, 1988: 114)

Če opisani atrijski hiši dodamo še en atrij, čeprav ožji, na nasprotni strani hiše, ustvarimo
možnosti, da se bivalni prostori nemoteno odpirajo na obe strani hiše. Taka hiša z dvema
atrijema, enim večjim, drugim manjšim, nudi tudi drugačne možnosti medsebojnega
druženja hiš v večje skupine, pri katerih je mogoče spreminjati orientacijo posameznih hiš.
Zaradi osončenosti atrija in vanj obrnjenih prostorov globina drugega atrija ne sme biti
manjša od višine omejujočega zidu. Prednost hiše z dvema atrijema je tudi v dveh
zunanjih odprtih prostorih z različnimi funkcijami, npr. atrij staršev in atrij otrok, ali vrtni in
»gospodinjski« atrij in podobno. Pri določanju namembnosti atrija je treba upoštevati, da
bo popoldansko sonce imel samo en atrij.
Atrijska hiša
Najpogostejša oblika sodobne atrijske hiše (Ivanšek, 1988) je pritlična hiša v obliki črke L,
kjer hiša z dvema pravokotnima kriloma oklepa vrtno dvorišče oz. atrij, oboje skupaj pa
omejuje proti sosedu ali cesti obodni zid. Ob pravilni orientaciji lahko dosežemo
najugodnejšo osončenje zunanjih in notranjih prostorov. Z dobro tlorisno zasnovo
prostorov v hiši je možna jasna delitev hiše na njen spalni in bivalni del. Prav tako je
priročna umestitev vhoda v objekt na stiku obeh krakov, s katero dosežemo sorazmerne
kratke komunikacije znotraj hiše. Tloris L-hiše je pogostokrat mogoče rešiti bolj
racionalno, če v nekaterih servisnih prostorih, kot so shrambe, hodniki in podobno,
poskrbimo za svetlobo s strešnim oknom. Pri takem tipu hiše se sicer pojavi potreba po
oknu v obodnem zidu, ki meji na sosedov atrij ali parcelo, vendar se mu je zaradi možnih
medsosedskih nesoglasij smiselno odpovedati.
Poleg atrijske hiše L oblike obstajata še dve drugi obliki atrijske hiše z enim atrijem. Prva
je hiša v obliki črke U, katere zasnova spominja na s kmečko hišo subpanonskega
področja oz. hiša v ključu. Druga je hiša v obliki četverokotnika z notranjim dvoriščem, ki
je pravzaprav atrijska hiša v prvotnem pomenu besede (rimski domus). Obe omenjeni
obliki programsko zahtevata dokaj veliko število prostorov, zato za atrijske hiše z manjšim
prostorskim programom nista primerni.
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Če atrijsko hišo oblike črke U povečamo, da krilu, ki stoji pravokotno na ulico, dodamo še
en prostor proti cesti, dobimo hišo z dvema atrijema. Atrij ob cestni strani je običajno
manjši od glavnega atrija, pa tudi po osončenosti mu ni enakovreden; uporabnejši je kot
vhodni del ali gospodinjsko dvorišče, poleg tega pa se lahko vanj odpira tudi katera izmed
sob.

Slika 41 (levo) Atrijska hiša z več atriji. Zasnova omogoča kakovosten bivalni prostor ob čimbolj diferenciranih
področjih v hiši ne Ie v notranjih, ampak tudi v zunanjih prostorih (Ivanšek, 1988: 117)
Slika 42 (sredina) Primer enodružinske hiše z dvema atrijema, Nemčija (Ivanšek, 1988: 116)
Slika 43 (desno) Atrijska hiša v obliki skoraj zaprtega četverokotnika, Finska (Ivanšek, 1988: 117)

Atrijska hiša z več atriji je najbolj razčlenjena oblika atrijske hiše. Atriji so v okvir hiše
Iahko nameščeni bodisi simetrično ali nesimetrično. Hiša z več atriji je ponavadi locirana
na bolj podolgovati obliki parcele. Po arhitekturni zasnovi je blizu japonski hiši v strnjenih
mestnih četrtih. Namen in prednost tako členjene oblike atrijske hiše je v tem, da se v
okviru hiše lahko oblikujejo čimbolj raznovrstna področja ne Ie v notranjih, ampak tudi v
zunanjih prostorih. Čeprav je takšna diferenciacija Iahko zelo zanimiva in bogata, pa
vendar ne sme biti tolikšna, da bi razdelitev enotnega atrijskega prostora v manjše atrije
le-te razdrobila v tako skromno dimenzionirane zunanje prostore, da bi notranji prostori ne
bili več dobro osvetljeni. Glavni atrij ne bi smel biti zmanjšan pod 50 m2 na račun
sekundarnih atrijev, po drugi strani pa manjši atriji ne smejo dobiti vloge navadnih
svetlobnih jaškov, ki bi vzbujali občutek tesnobe. Tudi najmanjši atrij mora biti v obeh
smereh vsaj toliko velik, kot so visoki obdajajoči zidovi.
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4.2

IZBOR ARHITEKTURNIH PRIMEROV

Pregled in analiza slovenskih arhitekturnih primerov pokrivata enodružinsko gradnjo
slovenskih arhitektov v obdobju med letoma 1950 in 2004. Večinoma gre za realizirane
projekte ter projektne naloge; nekatere izmed projektnih nalog so nastale v okviru
študijskih delavnic pod mentorstvom profesorjev na ljubljanski fakulteti za arhitekturo.
Skupno število izbranih ter analiziranih projektov je 110; njihov časovni razpon nam lahko
pomeni tudi svojevrsten pregled razvoja arhitekture ter enodružinske zazidave v zadnjih
petih desetletjih.
Primeri enodružinske zazidave so večinoma prostostoječe enodružinske hiše oz. vile,
rezidenčne hiše, atrijske hiše, vrstne hiše, verižne hiše, dvojčki ter stanovanjskogospodarski kompleksi. Izbor primerov enodružinskih hiš v diplomskem delu temelji na
dveh drugih izborih oz. publikacijah; to sta:
•

List: Glasilo Društva arhitektov Ljubljana. Enodružinska hiša v Sloveniji '45-'95.
Razstava Društva arhitektov Ljubljana. 1996. št. 17. Posebna številka.

•

Hiše – Sodobna slovenska stanovanjska arhitektura – izbor. 2005. letnik 6, št. 27
(Hiše, 2005)

Izbor, objavljen v publikaciji »List: Enodružinska hiša v Sloveniji '45-'95« temelji na
tematski in pregledni razstavi DAL in je tak sam po sebi že bil predmet določene selekcije
arhitekturnih primerov. Žirija oz. selektorji društvene razstave so bili Miloš Florjančič,
Andrej Mlakar, Mira Stantič in Matej Vozlič. Izbor revije Hiše je bolj strukturiran, saj se
ravna po določenih merilih (Hiše, 2005):
•

izvedena slovenska arhitektura (vključno z zamejstvom),

•

kakovostna prostorska umestitev,

•

odnos do obstoječega naravnega in grajenega okolja,

•

odnos do arhitekturne in kulturne dediščine,

•

sodobna arhitekturna zasnova in kompozicija,

•

inovativna uporaba materialov in

•

aktualnost oz. sodobnost skozi prizmo časa.

Izbor revije Hiše je opravila strokovna komisija, v kateri so sodelovali arhitekti Matevž
Čelik, Mojca Gužič Trplan in Maja Ivanič. S projektom jubilejne številke so avtorji želeli
posvetiti tematiko izključno izbranim hišam, večnamenskim zgradbam in stanovanjem, ki
so s svojo pojavnostjo v zadnjem desetletju oblikovali novo kakovost in prepoznavnost
sodobne slovenske arhitekture.
Pregled in analiza 110-tih primerov slovenske arhitekture sta bila narejena z namenom
ugotoviti ključno prostorsko organizacijo in različne načine povezovanja hiše z odprtim
prostorom. Analiza je temeljila predvsem na lokaciji bivalnih in spalnih delov hiš ter na
njihovem povezovanju s pripadajočim odprtim prostorom, na umeščenosti vhodov in
izhodov ter prehodov med prostori, na načinu prehajanja in morebitnih posebnih dodatnih
objektih ali tehničnih rešitvah v arhitekturi ter materialu. Rezultat je ustrezno hierarhično
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strukturiran v različne kategorije. Nekateri primeri se zaradi svojih lastnosti kvalificirajo v
več različnih kategorij.
Povezanost arhitekture s pripadajočim odprtim prostorom je primarno razdeljena v tri
osnovne skupine. Glavno merilo je višinska razlika med bivalnimi prostori v hiši in odprtim
prostorom zunaj nje:
•

Hiše z neposredno povezavo bivalnih z odprtim prostorom, kjer ni nobenih
višinskih razlik med hišo in vrtom oz. obstajajo le zanemarljive manjše višine (do
15 cm ali manj od višine ene stopnice).

•

Hiše z nivojsko členjeno povezavo med bivalnimi in odprtimi prostori, kjer so
bivalni prostori hiše nad nivojem preostalega odprtega prostora ali pod njim in kjer
je višinska razlika več kot 15 cm ali približna višina ene stopnice.

•

Hiše na pobočju, kamor štejejo primeri višinsko členjenih hiš na nagnjenem
terenu.
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4.2.1

Hiše z neposredno povezavo med bivalnimi prostori v hiši in vrtu

Hiše z neposredno povezavo med bivalnimi prostori v hiši in vrtom so med pregledanimi in
analiziranimi arhitekturnimi primeri najštevilčnejša skupina. Med 110 primeri jih je 62 takih,
pri katerih ni nobenih višinskih razlik med hišo in vrtom. Kategorija je razdeljena na
podkategorije in sicer:
Preglednica 1

Prikaz sistematične razdelitve kategorije hiš z neposredno povezavo bivalnih z odprtim
prostorom.

Hiše z neposredno
povezavo med
bivalnimi prostori v
hiši in vrtu

Hiše z nadstreškom

etaža kot nadstrešek
streha kot nadstrešek

Hiše s pergolo

pergola z balkonom ali teraso
pergola kot podaljšek nadstreška
pergola kot povezovalni objekt

Višinsko ločen vrt
Hiše z zimskim vrtom

zimski vrt kot prizidek
zimski vrt kot steklena fasada

Hiše z notranjim atrijem

Najenostavnejša je oblika prehajanja med notranjimi in zunanjimi prostori navadno tam,
kjer so bivalni prostori v pritličju (dnevna soba z jedilnim kotom in kuhinjo); odpirajo se na
jug ali jugozahod in s tem izkoriščajo popoldansko sonce. Večina takih objektov se odpira
na vrt oz. v pripadajoč širši odprt prostor ob objektu. Stik med notranjimi in zunanjimi
prostori so velike steklene površine bodisi visokih oken ali steklene stene z možnostjo
odprtja enega dela ali celotne površine stene.

Slika 44 (levo) Shema hiše z neposredno povezavo med bivalnimi prostori v hiši in vrtu
Slika 45 (desno) Shema hiše s povezavo med bivalnimi prostori, galerijo ter odprtim prostorom

V taki hiši je mogoče notranje prostore urediti z uporabo galerije. Pritlična in zgornja etaža
se povežeta v en sam velik prostor, ki je zaradi tega bolj svetel in prostoren, hkrati pa se
zaradi povečanega merila v primerjavi z vrtom ustvari vtis dveh enako velikih enot.
Prehod iz dnevne sobe na vrt je neposreden: iz dnevne sobe na vrtno teraso. Večina
objektov ima bodisi leseno ali tlakovano teraso, ki pa dimenzijsko ne presega osnovne
funkcionalne potrebe po prostoru za vrtno garnituro. Okoli prostostoječe hiše poteka
običajno funkcionalna pot, ob atrijski hiši pa pot povezuje izhode in ferkventne smeri v
prostoru (izhod v okoliški odprti prostor, povezava do objektov na vrtu). Nadstrešek ali
strešna kap kot podaljšek nad teraso, ki bi branil in varoval pred vremenskimi vplivi, ni
uporabljen. Večinoma gre v le za standardni odmik roba strehe od fasade, ta pa ni
ustrezna zaščita pred vremenskimi vplivi ne za notranje prostore in ne za zunanjo teraso.
V nekaterih primerih so uporabljeni montažni ukrepi, kot so cerade in rolojne tekstilne
strehe, ki se lahko izvlečejo in s tem zaščitijo stanovalce pred močnim soncem ali drugimi
vremenskimi vplivi.
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4.2.1.1 Hiša z nadstreškom – pokrito stebrišče
Prva večja skupina analiziranih hiš ima med objektom in odprtim prostorom vmesni,
prehodni člen: nadstrešek, ki je ali streha sama ali pa zgornja etaža, prostor pod njim pa
je oblikovan v pokrito stebrišče. Stebrišče je v zgodovini znan arhitekturni element, s
katerim so graditelji ustvarili vmesni prostor med zaprtimi in popolnoma odprtimi bivalnimi
prostori. Pokrito stebrišče je vmesni člen med obema. Zgodovinsko je pokritemu stebrišču
najbližje Peristylum rimskega doma in pa seveda loggia (Steenbergen in Reh, 1996). Ta
arhitekturni element je bil ena od glavnih značilnosti (italijanske) renesančne arhitekture:
napol odprto stebrišče, ki je bilo ponavadi vmesni prostor med zaprtim objektom in vrtom.
Loggia torej označuje vmesni prostor, kjer si lahko z nekaj koraki v notranjost užival
udobje hiše ali bil v nekaj trenutkih na vrtu, prostor, kjer si bil deležen varnosti ali
(delnega) udobja objekta in hkrati užival v stiku z naravo (pogledi, vonjave, veter, glasovi).
Hkrati pa je prostor dajal zaščito pred nezaželenimi vremenski pojav: močnim soncem,
močnim (hladnim) vetrom, padavinami ipd. Loggia je bila ponavadi prav zaradi stika z
odprtim prostorom locirana v pritličje, lahko pa tudi drugam, ponavadi v višja nadstropja,
kjer je imela predvsem funkcijo uživanja pogledov.
V analiziranih primerih slovenske arhitekture jih je nekaj, kjer je stebrišče s samo nekaj
metri odmika od fasade podaljšek strešne konstrukcije. Taka oblika pokritega nadstreška
zaradi premajhnega odmika od objekta ne omogoča druženja večje skupine ljudi, saj je za
to preozka in uporabna predvsem za prehajanje vzdolž objekta oz. med notranjostjo
objekta ter vrtom.

Slika 46 (levo) Shema hiše z nadstreškom oz. pokritim stebriščem
Slika 47 (sredina) Shema hiše, kjer ima vlogo nadstreška zgornja etaža
Slika 48 (desno) Shema hiše, kjer je streha sama že tudi nadstrešek

Etaža kot nadstrešek
Aplikativni primer, kjer zgornja etaža objekta deluje kot nadstrešek, je rezidenca
nizozemskega veleposlaništva v Kosezah, v Ljubljani, arhitekturnega biroja Bevk Perović
Arhitekti, izvedena leta 2003. Projekt je bil realiziran v okviru nizozemskega vladnega
programa za kvalitetno arhitekturo državnih predstavništev kraljevine Nizozemske. Leta
2003 je bil v okviru Piranskih dnevov arhitekture nominiran za mednarodno arhitekturno
nagrado Piranezi. Leta 2005 sta arhitekta Matija Bevk in Vasa Perović dobila nagrado
Prešernovega sklada za arhitekturni opus zadnjih dveh let, v katerem je med
stanovanjskimi objekti tudi rezidenca nizozemskega veleposlanika.
Opis projekta ob razglasitvi projekta meseca DAL (DAL, 2005): zasnova stavbe izhaja iz
specifičnih potreb veleposlanika. Pritličje je namenjeno sprejemom in uradovanju,
zasebno stanovanje veleposlanika je v nadstropju. Različna vsebina se odraža tudi na
fasadi objekta, kjer je pritličje odprto v vrt, nadstropje obloženo z lesom pa je bolj zaprto. V
pritličju so delovna soba, dnevna soba, salon in jedilnica povezane v enotno pritličje, kar
spominja na nizozemsko tradicijo. Zgornji leseni kubus ni povsod enako visok. Izrezi za
balkone in terase tvorijo dinamične volumne, ki spominjajo na načela neoplasticizma.
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Prav z odvzemanjem volumnov sta avtorja ustvarila svojevrsten prehod med vrtom in
javnim pritličnim delom rezidence. Dnevna soba z leseno teraso na vrtu je umeščena v
jugozahodni del tlorisne zasnove in jo z dveh strani od vrta loči le steklena stena, ki sega
od tal do stropa. Dnevna soba je glede na celoten kubus hiše fizično umaknjena v
notranjost, vendar vizualno odprta v vrt. Nadstrešek oziroma širok previs, ki ga ustvarja
zgornja etaža, ščiti pred bleščečimi odsevi, hkrati pa uokvirja razsežnost neba v vidnem
polju opazovalca v dnevni sobi. Pogled iz dnevne sobe proti vrtu se navidezno podaljša,
saj previs ustvarja nov (temnejši) plan v očeh opazovalca, hkrati pa preprečuje, da bi nebo
postalo dominanta v pogledu proti vrtu ter s tem poudari občutek »ponotranjenosti«.
Podoben efekt je uporabljen v japonski hiši, le da tam vrt ni na istem višinskem nivoju kot
hiša. Na drugi strani objekta, pri salonu, sta arhitekta ponovno uporabila enak pristop, le
da tu soba ni locirana v kot, temveč le z eno stranico meji na vrt. Nadstrešek tu teče
vzdolž hiše in je hkrati pokrit funkcionalni prehod ob hiši ter kot vmesni prostor med
salonom in leseno teraso na vrtu. Ta del vrta je bolj zaseben, zaradi severne lege tudi
manj izpostavljen soncu in verjetno uporabljen za sprejeme v salonu. Arhitekta sta
zasnovo rezidence načrtovala premišljeno, tako da je povsod nad vrtno teraso tudi balkon
oz. longitudinalna terasa v prvem nadstropju, ki je vezana na zasebno stanovanje
veleposlanika.

Slika 49 Tloris nadstropja (levo) in pritličja (sredina) rezidence nizozemskega veleposlaništva v Kosezah,
Ljubljana. Bevk Perović Arhitekti, 2003 (Hiše, 2005: 50)
Slika 50 (desno) Konceptualni prikaz rezidence v skici avtorjev. Hiša je razdeljena na dva dela: pritličje z
javnimi reprezentančnimi vsebinami in nadstropje z zasebnim stanovanjem veleposlanika.
Zastekljeno pritličje je odprto, transparentno in povezano z vrtom. Nadstropje, ki lebdi na steklenem
podstavku, je bolj zaprto in ovito v lesen fasadni plašč. Različno visoki prostori ter izrezi za balkone
in terase volumen nadstropja razgrajujejo v razgiban introvertiran prostor (Arhitekturni vodnik, 2005)

Primer rezidence je poseben zaradi svoje dvojne programske sheme, kjer se prepletata
javno in zasebno. Primarna funkcija objekta je bivališče veleposlanika, vendar je to
umeščeno v nadstropje in nima nikakršnih neposrednih povezav z odprtim prostorom ob
hiši. Bivanjsko kakovost tako izboljšujejo terase v nadstropju; tu ima vsaka spalnica izhod
na skupno ali zasebno teraso, vse pa odpirajo pogled na vrt oz. so locirane nad vrtnimi
terasami, ki so hkrati tudi programski centri v pritličju.
Posebno skrb sta arhitekta namenila materialu kot enemu od glavnih gradnikov zasnove.
Fasada rezidence je dvodelna; v pritlični etaži so uporabljeni beton, teraco in celostenske
zasteklitve, fasado nadstropja pa prekrivajo vertikalne letve naravno obarvane cedrovine,
ki z leti dobi srebrno siv nadih. Kombinacija lesenih in belih letev močno spominja na lubje
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navadne breze (Betula pendula), ki je glavna drevesna vrsta v vrtu in je kot pionirsko
drevo močno razširjena po severnem delu Evrope, tudi na Nizozemskem, kar daje
dodatno asociacijo na programa v hiši. Z vertikalno položenimi lesenimi letvami daje
fasada vtis strnjenega brezovega gozda, vse skupaj pa dopolnjujejo še ograja in drogova
za zastave, ki sta zaobljena vertikalna železna profila, pritrjena v tla. Tudi tekstura lesene
terase je vključena v isti oblikovalski koncept, saj je vzorec polaganja letev obrnjen v isto
smer; na ta način povečuje vtis perspektive in globine pogleda iz dnevne sobe navzven,
hkrati pa deluje homogeno s fasado ob pogledu z vrta proti hiši. Rezidenca nizozemskega
veleposlaništva je zaradi spretne igre s fasadnim materialom s stališča povezovanja
odprtega prostora in arhitekture edinstven in vsekakor eden oblikovno najbolj dognanih
arhitekturnih primerov.
Zaradi programske in funkcionalne podobnosti med arhitekturnimi primeri na tem mestu
omenjam možnost terase v nadstropju, ki bi bila locirana nad bivalne prostore v hiši. Gre
za objekte z neoviranim prehodom iz pritličnih bivalnih prostorov v odprt prostor in
dodatnimi terasami v zgornjih nadstropjih. Večina analiziranih enodružinskih hiš ima
dnevne bivalne prostore (skupaj z utilitarnimi) v pritličju ter spalne prostore v zgornji etaži.
Glede na tako razporeditev sorazmerno veliko število objektov povečuje bivalno kakovost
spalnih prostorov s teraso v nadstropju, ki je namenjena eni ali več sobam.
Terase v nadstropjih po velikosti zvečine niso razkošne, saj ne smejo pridobivati prostor
na račun funkcionalnega prostora sobe. Terasa je samo podaljšek spalnice, največkrat
namenjen posedanju ene ali dveh oseb, uživanju razgleda, komunikaciji ali spremljanju
dogajanja na vrtu oz. v okolici hiše. Objekti, zgrajeni v zadnjih dveh desetletjih, kažejo
težnjo po večjem številu manjših in med seboj ločenih oz. predeljenih teras. Obstaja torej
potreba po »osebnem« prostoru, ki bi segal v odprto krajino, pa čeprav brez fizičnega
stika. Hiše s terasami, dovolj velikimi, da jih lahko označimo za »bivalne«, uporabljajo
teraso kot programsko vozlišče za vse uporabnike objekta. Povečanje dimenzij je v teh
primerih povezano z lokacijo pritličnih bivalnih prostorov. Zasnova hiše ni kompaktna;
bivalni prostori v pritličju so longitudinalne oblike in se zato z daljšimi stranicami zajedajo v
odprt prostor ob hiši, hkrati pa na strešni plošči ustvarijo dovolj velik prostor namenjen
(strešni) terasi. V takem primeru je terasa v zgornjem nadstropju dostopna iz osrednjega
prostora in nima enakega značaja, kot ga ima zasebna terasa, povezana s spalnim
prostorom. S stališča krajinskega oblikovanja prostora ob enodružinskem objektu terasi
nad bivalnimi prostori manjka fizična povezava z odprtim prostorom, saj z njim nima
neposredne zveze. Največji pomen kot samostojni programski center objekta in sicer v
kombinaciji z vrtom in dnevnimi prostori v pritličju hiše. Terasa si z odprtim prostorom deli
nekatere skupne lastnosti: uporabnikom omogoča kakovostnejše bivanje in preživljanje
prostega časa; uporabniki vendarle imajo nekaj stikov z naravo in odprtim prostorom
(pogledi, vonjave, veter, glasovi,…), nimajo pa možnosti fizičnega stika oz. neoviranega in
hitrega prehoda v vrt. Zaradi varovanja pred vremenskimi vplivi lahko teraso nadgradimo s
pergolo in plezalkami, ki rastejo iz loncev ali kontejnerjev; tako v prostor vnesemo tudi
dodaten element ozelenitve.
Strešne terase so bivalno uporabne le ob taki funkcionalni zasnovi hiše, kjer povečajo
bivalno kakovost prostorov v hiši. S stališča krajinskega oblikovanja je med strešno teraso
in vrtom le malo (uporabnih) povezav.
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Streha kot nadstrešek
Najpogostejši primer objektov z nadstreški kot prehodnim elementom med vrtom in hišo
so vsekakor objekti, pri katerih je nadstrešek del ostrešja (oz. širši previs strehe; kap). V
večini primerov gre za pritlične atrijske enodružinske objekte, kjer je že sama konstrukcije
strehe zaradi višinskih gabaritov pritličnega objekta ponavadi nižja od tiste pri
večnadstropni prostostoječi hiši. Klasične atrijske hiše ponavadi nimajo uporabne
mansarde in imajo zato nižje strešno sleme – taka streha konstrukcijsko dovoljuje dokaj
široke strešne previse ob objektu.
Strešni previsi pri analiziranih atrijskih hišah ne presežejo dolžine 1,5 m, zato s stališča
oblikovanja odprtega prostora niso zanimivi. Zaradi odmika od objekta imajo predvsem
funkcijo zaščite notranjih prostorov pred odvečnim soncem in toploto, saj ima večina teh
objektov veliko steklenih površin. Nadstrešek ima še dodatno uporabno funkcijo zaščite
pred vremenskimi vplivi ob prehajanju vzdolž objekta; pri atrijski hiši so to zvečine
funkcionalne poti ob stranicah objekta, ki niso namenjene zadrževanju večjega števila ljudi
in zato tudi ne razširitvi programa ob stiku vrta z objektom.
V arhitekturnem izboru je nekaj prostostoječih enodružinskih objektov, ki sicer uporabljajo
streho kot nadstrešek nad teraso, vendar imajo tudi te svoje pomanjkljivosti. V primerih
enodružinske hiše s položno streho, ki bi sicer dovoljevala širše previse, je ta streha
zaradi mansarde ali zgornje (med)etaže že toliko oddaljena od tal, da ne nudi nikakršne
zaščite več pred vremenskimi vplivi. Ob višinski razliki dveh etaž pa nadstrešek s svojo
velikostjo ne daje več zadostne in zadovoljive zaščite niti programom na vrtni terasi ob
objektu. Zaradi vpadnega kota sončnih žarkov in drugih vremenskih vplivov tak
nadstrešek nima funkcionalne vrednosti za uporabnike vrtne terase.
Izbor zajema tudi nekaj dokaj specifičnih primerov klasične enodružinske gradnje, ki so po
oblikovni zasnovi blizu slovenski kmečki zazidavi. Gre za objekte, ki imajo dokaj velik
naklonski kot strehe v kombinaciji z bivalno mansardo. Rešitev stika med odprtim
prostorom in bivalnimi deli hiše je pri teh primerih podobna: dnevna soba se v pritličju
odpira v odprti prostor s precej veliko leseno teraso (ali malce privzdignjenim podijem), ki
na robovih z lesenimi stebri podpira leseno ostrejše, to pa se nadaljuje nad teraso in jo v
celoti pokriva. V takih rešitvah je lahko v zgornjem nadstropju tudi balkon, ki delno (ali v
celoti) pokriva teraso. Rešitev je specifična in je oblikovalsko blizu klasičnim
gospodarskim poslopjem na Slovenskem. Opazna je tudi podobnost z loggio, ker je
lesena terasa del konstrukcije hiše ali ostrešja in kot taka ni popolnoma vpeta v vrt. Tako
rešitev lahko razumemo kot stopnjo pred zimskim vrtom: lahko je konstrukcija v okviru
hiše, lahko pa jo dojemamo kot objekt sam zase. Zimski vrt so le v določeno konstrukcijo
vstavljene ustrezne zasteklitve, ki z dobro zatesnjenostjo ustvarijo povsem nov ambient.
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Slika 51 (levo) Maketa hiše v Zgornjem Kašlju pri Ljubljani. Avtorji Peter Gabrijelčič, Alenka Fikfak, Miha
Miholič, Matej Košič, idejni projekt, 1995 (List..., 1996: 37)
Slika 52 (desno) Izsek iz vzdolžnega prereza enodružinske hiše v Gori pri Pečah, Moravska dolina. Avtor
Janez Koželj, projektanta Igor Tomaž in Marko Studen, 1994 (List..., 1996: 45)

4.2.1.2 Hiša s pergolo
Druga večja skupina enodružinskih hiš z neposredno povezavo med bivalnim in odprtim
prostorom so hiše s pergolo. Pergola je specifičen objekt, ki je v tem primeru z vsaj eno
stranjo naslonjen na fasado in ni (nujno) del konstrukcije hiše. Takih primerov je med
pregledanimi le nekaj; večinoma so pergole v vrtu samostojni objekti in so locirane stran
od hiše. Pergola (tudi senčnica) je vrtna struktura oz. ogrodje iz latnikov na stebrih in je
namenjena delni zaščiti pred vremenskimi vplivi, pred pogledi in v oporo vegetaciji
(popenjavkam). Ena glavnih prednosti pergole je možnost prilagoditve različnim
zasnovam, oblikam, materialu, uporabnosti, senci ipd. Pergola ob objektu je v veliki meri
vezana na položaj bivalnih prostorov v hiši ter seveda terase v vrtu. Smiselno je, da sta
vrtna terasa in dnevna soba neposredno druga ob drugi.
Funkcionalnost pergole je odvisna od njene strukture oz. konstrukcije v kombinaciji z
lastnosti vegetacije, ki jo lahko prekriva. Senco dosežemo z ustreznim dimenzioniranjem
in gostoto latnikov ali s popenjavko ter velikostjo in gostoto njenih listov. Seveda lahko tudi
s kombinacijo obeh. Pergola resda ne zaustavi popolnoma različnih vremenskih vplivov,
jih pa deloma ali vsaj za neko krajši čas zadrži in je tako nekakšen vmesni prostor med
zaprto dnevno sobo in vremenu povsem izpostavljenim vrtom. Ker je terasa s pergolo na
istem nivoju kot vrt in bivalni prostori hiše, je del s teraso in pergolo doživljajsko
enakovreden drugima dvema. Terasa kot vmesni člen in novo programsko vozlišče v
prostoru pogosto ustvarjata nov značaj, ki ima drugačne lastnosti od grajenega
nadstreška. Predvsem zaradi vegetacije in materialov, ki jih znotraj hiše morda ni.

Slika 53 (levo) Shema hiše s pergolo
Slika 54 (sredina) Shema hiše, kjer je pergola podaljšek nadstreška ob hiši
Slika 55 (desno) Shema hiše, kjer ima pergola vlogo povezovalnega objekta
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Pergola kot podaljšek nadstreška
Pergola v kombinaciji z nadstreškom se med pregledanimi primeri pojavi le enkrat in sicer
v projektu arhitekta E. Mihevca enodružinske hiše Mihevc v Portorožu, zgrajene leta 1969.
Edvard Mihevc je bil eden od najvidnejših slovenskih arhitektov povojnega modernizma,
skupaj z Edvardom Ravnikarjem, Danilom Fürstom in drugimi. Hiša v Portorožu je zanimiv
primer enodružinske hiše in je po nekaterih lastnostih blizu hišam iz Kalifornije v ZDA,
seveda z elementi kraške oz. primorske hiše (avtohtoni materiali - predvsem kamen,
tipizirana oblika hiše, kraški dimniki z zaščito proti vetru, ipd.)
Hiša je pritlična s kompaktno tlorisno zasnovo. Dnevni prostori, spalnice, pokrita terasa ter
vrtna terasa se odpirajo proti morju. Hiša ima v vseh bivalnih prostorih velike steklene
površine in nizke parapete, nima pa steklenih sten. Nadstrešek je masiven in je tlorisno
del zasnove, hkrati pa je tudi del hišnega ostrešja. Zaradi njegove masivnosti in
neprepustnosti svetlobe daje terasa pod njim vtis temačnega in introvertiranega prostora,
čeprav gre fizično za prostor med hišo in vrtom. Zaradi teh lastnosti in sorazmerno nizke
strešne konstrukcije obiskovalcu na tlakovani terasi uokviri in usmeri pogled proti morju ali
na drugo stran, v vrt. Kot podaljšek nadstreška sledi v smeri izhoda iz dnevne sobe proti
najbolj oddaljenemu delu vrta kovinska pergola, ki je mestoma podprta s kamnitimi stebri.
Pergola je enostavna kovinska konstrukcija, ki se z eno stranico naslanja na nadstrešek in
fasado hiše. Če je grajen nadstrešek s teraso predstavljal zaščito pred močnim soncem,
je pergola ob enaki funkciji njegovo nasprotje. Klasične latnike je zamenjala jeklena vrv, ki
s svojo strukturo ne ponuja zaščite pred vremenskimi vplivi, je pa dovolj za oprijem vinske
trte popenjavke.
Skupna uporaba nadstreška in pergole je jasna: oba objekta imata točno določeno
funkcionalno vlogo s stališča uporabe vse celotno koledarsko leto. V najtoplejših mesecih
(ko je v priobalnem pasu največja vročina) je primernejši grajen nadstrešek, ki daje trajno
senco pri izhodu na vrt in hkrati ohlaja notranje bivalne prostore, ki mejijo na teraso z
nadstreškom. Prav tako je premišljena lega terase, ki jo na dveh straneh omejuje objekt in
ponuja zavetje pred lokalnimi vetrovi (burja, maestral), pa tudi zaradi specifične fizičnogeografske mikrolokacije objekta. Pergola sama ne ponuja nikakršne zaščite pred vetrom
ali soncem, razen seveda v kombinaciji z rastlinjem. Vinska trta se lahko optimalno
razrašča in s svojimi velikimi listi nudi v sezoni dovolj sence in zavetja v dnevih, ko
(pomladno, pozno poletno ali jesensko) sonce nima več take moči. Hkrati je s svojimi
plodovi in jesensko barvo atraktiven del vrta. Odločitev za kombinacijo grajenega
nadstreška in konstrukcijsko lahke pergole s popenjavkami je skrbno načrtovana in
premišljena. Stanovalcem takšna rešitev ponuja vsestransko uporaben vrt skozi celo leto.
Z vidika uporabnosti je pomembno predvsem dopolnjevanje obeh programskih centrov v
povezavi z notranjostjo hiše in vrta.
Pergola kot povezovalni objekt
V pregledu in analizi arhitekturnih primerov se pergola pojavi tudi v specifični vlogi
povezovalnega elementa. Ponavadi gre za funkcionalno povezovanje vzdolž določenih
ferkventnih smeri v prostoru, ki vodijo do določenega objekta ali motiva v vrtu. Pergola
tako nima klasične vloge zaščite vrtnega programskega vozlišča, njena naloga je izrazito
prehodna. V dveh arhitekturnih primerih gre predvsem za prehajanje iz bivalnih prostorov
v hiši do bazena v vrtu, kjer razdalja med obema ni daljša od nekaj metrov. Pergola se na
eni strani naslanja na fasado objekta, na nasprotni strani pa se navezuje na vkopan
bazen. V obeh primerih je vključena v zasnovo zaradi svoje estetske vloge in kot taka
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nima drugih pomembnih funkcij. Dodatno vrednost ima le kot element, ki naj usmerja
poglede proti grajenemu bazenu. Bazen v vrtu je pri nas sorazmerno redek element, zato
je kot motiv vizualno toliko bolj privlačen. Bazen, napolnjen z vodo, deluje kot vodno
zrcalo in je vsekakor eden najatraktivnejših objektov in motivov v vrtu.
Pergola kot povezovalni element se pojavi še v enem primeru, ko povezuje glavni objekt s
servisnim. Pergola sega čez tlakovano dvorišče, ki ga s svojo postavitvijo tvorita
vzporedna objekta, vendar ima v tem določenem arhitekturnem primeru dvorišče karakter
manipulacijskega servisnega dvorišča, ki nima lastnosti kakovostno oblikovanega
odprtega prostora. Situacija vsekakor ima določen potencial, le da v tem primeru ne
izkorišča vseh možnosti, ki jih ponuja pergola v kombinaciji s tlakovano teraso.
4.2.1.3 Višinsko ločen vrt
Posebna oblika povezave vrta s hišo je vidna na domačiji Ferenčič v Tomaju, ki s svojo
zasnovo temelji na tradicionalni kraški domačiji. Projekt se delno naslanja na
rekonstrukcijo obstoječe domačije. Razgiban relief kraškega sveta s svojimi lastnostmi
seveda vpliva na značaj lokalne arhitekture. Zaradi višinskih razlik je pogosta nivojska
rešitev v terasah. V primeru domačije Ferenčič je hiša na enaki višini kot dvorišče, ter
hkrati višinsko ločena od preostalega vrta.
Hiša ima v stilu domačije veliko utilitarno dvorišče, ki je bilo včasih namenjeno
raznovrstnim opravilom, po obnovi pa je tu ostala le večja tlakovana površina, ki ni
namenjena preživljanju prostega časa. Razen mogočnega drevesa na dvorišču tudi ni
nikakršnih zasaditev, zaradi česar ima prostor drugačen značaj kot ozelenjen odprt
prostor. V pritličju je najprej dnevni bivalni prostor, ki je z ozkim vhodom povezan z
dvoriščem. Obiskovalec nato stopi pod pokrit balkonski hodnik (gànk), ki je hkrati tudi
komunikacija med prostori v zgornjem nadstropju vzdolž fasade. Neposredna povezava
obiskovalca vodi proti vrtu pod leseno kasetno pergolo prek stopnišča s podestom do
višinsko dvignjenega vrta. Ta je dodatno strukturiran; razdeljen je na tri manjše dele, od
katerih je vsak različno dvignjen nad osnovni nivo. Pokriti balkonski hodnik v zgornjem
nadstropju, ki povezuje spalne dele hiše, je na koncu s stopnico povezan z enim od
manjših delov vrta.
Vrt in hiša sta zaradi premagovanja višinskih razlik in ostrega razmejevanja posameznih
celot programsko in funkcionalno razdrobljena. Vrt dojemamo kot samostojen element v
zasnovi, neodvisen od preostale zasnove hiše, kar ne pripomore k boljši izkoriščenosti
povezave med hišo in vrtom. Bivalno kakovosten odprt prostor je samo del dvorišča s
pergolo, ki je neposredno povezan dnevno z sobo v pritličju.

Slika 56 (levo) Shema povezave bivalnih prostorov hiše z vrtom domačije Ferenčič
Slika 57 (desno) Izsek iz tlorisa domačije Ferenčič. Avtorja Vladimir Krajcar in Slavko Štulj, Tomaj, dokončana
leta 1996 (List..., 1996: 26)
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4.2.1.4 Hiša z zimskim vrtom
Primerov hiš z zimskim vrtom oz. steklenjakom je v arhitekturnem izboru le nekaj. Vsi so
iz zadnjega desetletja, kar se nekako sklada z napredkom in širšo uporabo tehnologije in
materialov, ki dopuščajo celoletno uporabo zimskega vrta. Zimski vrtovi se pojavljajo v
različnih oblikah in sicer: v obliki prizidkov (npr. zastekljena terasa), zastekljenih balkonov,
verand (zastekljena loža), steklenih streh v kombinaciji s stekleno fasado ali kot
samostojni objekt. V analizi arhitekturnih primerov, ki jih diplomsko delo obravnava, sta od
naštetih upoštevana dva:
•

zimski vrt kot steklena streha v kombinaciji s stekleno fasado in

•

zimski vrt kot prizidek

Zimski vrt kot prehodni objekt med hišo in vrtom ima lastnosti tako zunanjega kot
notranjega prostora. S tehnološkim razvojem steklenih površin, prezračevanja in
ogrevanja postaja zimski vrt glede na toplotno ugodje enakovreden del notranjega
bivalnega prostora. Uporabnike ščiti pred vsemi vremenskimi vplivi in tako omogoča
uporabo vrta skozi vse leto. Funkcionalno in doživljajsko je zanimiva kombinacija
steklenjaka, terase in vrta s poglavitno prednostjo prepleta popolnoma odprtih, polzaprtih
in zaprtih prostorov. Zimski vrt tako ustvarja vmesni prostor, ki mehča ostro ločnico med
hišo in odprtim prostorom ter tako dviga kakovost povezovanja hiše z vrtom ob zanimivih
estetskih učinkih. Zimski vrt je s stališča načrtovalca oz. arhitekta unikaten izdelek, saj je
odvisen od preferenc uporabnika, lokacije objekta in posebnosti arhitekture, na katero bo
vezan. Dimenzijsko tipski objekti zato niso mogoči, kar seveda poveča strošek investicije.
Zimski vrt je več kot samo bivalni prostor, saj osvetljuje notranje bivalne prostore in
učinkovito deluje kot zračni filter, s čimer izboljšuje kakovost zraka v hiši. Nezanemarljivo
prispeva k toplotni bilanci zgradbe solarni steklenjak. Ta je ponavadi lociran na sončni
strani objekta in pasivno zajema sončno energijo v zimskih in prehodnih obdobjih. Zimski
vrt, ki ga želimo izkoriščati za zajem sončne energije, uredimo navadno na jugovzhodni ali
jugozahodni strani hiše, s čimer mu zagotovimo največje možno število sončnih ur
predvsem v zimskih mesecih. Lahko pa zimski vrt uporabljamo tudi v kombinaciji z
različnimi hranilniki sončne toplote, kot so masivne stene in vodni stebri. Kadar izbiramo
lego zimskega vrta glede na stran neba, ne moremo mimo določenih programskih zahtev:
v katerem obdobju dneva bo večinoma uporabljan, kdo ga bo (največ) uporabljal in zakaj
(jedilnica, bazen, zajtrkovalnica, atelje, rastlinjak, pasivni solarni element). Skladno s tem
je potrebno razmisliti tudi o zatemnitvi stekel, UV zaščiti, sončenju, prezračevanju,
ohlajevanju in ogrevanju. Lega zimskega vrta je nedvomno odvisna od same arhitekturne
zasnove objekta, uporabljenih materialov in povezav z notranjimi bivalnimi prostori, še
posebej kadar se zimski vrt načrtuje kot naknadno izveden prizidek.
Oblika zimskega vrta je odvisna od arhitekturne zasnove objekta, h kateremu je priključen,
kot tudi od krajinskih posebnosti okolja. Oblika se razlikuje tudi glede na lego steklenjaka
ob objektu ali v njem. Če je zimski vrt lociran na dvignjeni terasi, balkonu ali sklopu
ozelenjene strehe, je zaradi varnosti pred morebitnim padcem spodnji del zidan (parapet).
Pri načrtovanju zimskega vrta je nenazadnje treba upoštevati različne možne vplive na
konstrukcijo steklenjaka, kot so padajoči predmeti, rastline, senca sosednjih objektov,
razgled in vizure, zunanja in notranja osvetlitev, material, vibriranje iz okolja, hrup, prah,
smrad ipd.
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Slika 58 (levo) Shema hiše, kjer je zimski vrt steklena streha v kombinaciji s stekleno fasado
Slika 59 (desno) Shema hiše, kjer je zimski vrt prizidek objektu

Zimski vrt v obliki steklene fasade
Objekt, kjer je zimski vrt oblikovan s stekleno streho v kombinaciji s stekleno fasado, je v
pričujoči arhitekturni analizi samo eden. To je projekt revitalizacije hiše Feliks v Ljubljani
za Bežigradom, avtor dr. Dominika Batista, končana leta 2001. Glavna sprememba hiše
ob revitalizaciji je razširitev dnevne sobe v pritličju, ki so jo podaljšali v vrt z delom
steklene strehe in steklene fasade. Na ta način sta zimski vrt in dnevna soba skupaj z
jedilnim kotom postala skupen prostor. Sicer pa celotna arhitekturna zasnova temelji na
konceptu enoprostornosti, kjer je celotna etaža en sam prostor, v katerem sta dva
»otoka«: enoti kuhinje in kopalnice. Posebnost zasnove je vkopan kletni prostor,
namenjen preživljanju prostega časa, ki ima velike strešne pohodne svetlobne pasove.
Integracija bivalnih prostorov in zimskega vrta ima kar nekaj prednosti. Prva je vsekakor
močnejši vtis neposredne povezanosti vrta in dnevne sobe, saj se dnevna soba z
zastekljenim delom zajeda v vrt. Ta s treh strani obkroža dnevno sobo, ki je sedaj fizičen
prostor med vrtom in hišo. Zaradi strešnih in stenskih steklenih površin lahko več naravne
svetlobe seže v globino notranjih prostorov, kar ima za posledico tudi pasivno ogrevanje
objekta. Poleti pred premočno vročino in tudi pred nezaželenimi pogledi ščiti sistem
zaslonov iz delno prosojne bele tkanine, ki odbija svetlobo. Uporabniki tako lahko uživajo
v udobju dnevne sobe, hkrati pa imajo neoviran pogled na vrt in stik z naravo. Ena glavnih
prednosti take zasnove je možnost odpiranja steklene stene. V primeru hiše Feliks se
stekleni paneli, ki sestavljajo stekleno steno, z obeh strani odprejo in priročno zložijo, tako
da kar najmanj ovirajo prehod na vrt.
Povezava zimskega vrta in dnevne sobe je edinstvena kombinacija povezovanja vrta s
hišo. Taka zasnova se izogne ostalim povezujočim elementom, kot so terase, pergole in
nadstreški, ter vse skupaj integrira v celovito bivalno enoto. Vlogo terase prevzame
dnevna soba z vsem udobjem sobnega pohištva in se lahko nadaljuje tudi v vrt. Vlogo
pergole ali nadstreška prevzame steklena streha steklenjaka, ki moč sonca s sistemom
roletnih tekstilnih panelov tudi uravnava, s čimer se lahko prilagaja posameznim željam
prebivalcev. Pravzaprav lahko tako rešitev ponovno primerjamo s konceptom loggie, saj
lahko uporabniki v notranjosti uživajo udobje hiše in so v nekaj trenutkih na vrtu. Dnevna
soba postane prostor, kjer si deležen občutka varnosti in udobja objekta, hkrati pa ima
uporabnik, če želi neoviran stik z naravo (pogledi, vonjave, veter, glasovi…). Prav tako
prostor vsebuje dodatne možnosti kombiniranja odprtosti oz. zaprtosti dnevne sobe pri
različnih vremenskih pojavih. Vsekakor taka zasnova zaradi novih tehnologij in gradbene
tehnike uporabnikom ponuja povsem nove možnosti, pa naj gre za funkcionalnost ali
bogatejše dojemanje življenja v hiši z vrtom.
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Zimski vrt kot prizidek objektu
Zimski vrt v obliki prizidka funkcionalno ni tako integriran v zasnovo kot zimski vrt, ki
obstaja že kot izhodiščna zahteva ob nastajanju arhitekturne zasnove. V večini primerov
gre za naknadno dograditev k obstoječemu objektu. Ker taka investicija močno poveča
strošek, je lahko zimski vrt dodatna oz. naknadna možnost ob izdelavi projektne
dokumentacije. Zaradi same narave naknadnega posega taka rešitev ne ponuja povsem
enakih možnosti, kot jo ima rešitev, pri kateri je integracija zimskega vrta že od vsega
začetka izhodišče arhitekturne zasnove. Odločitev o dodatni gradnji zimskega vrta je
navadno sprejeta zato, da izboljša kakovosti bivanja v notranjih prostorih v hiši in ne le
dodaten, vmesni prostor med hišo in vrtom.
Glavna razlika med zimskim vrtom v obliki prizidka in drugimi vrtovi je njegova dostopnost
oz. način prehajanja med hišo, zimskim vrtom in odprtim prostorom. Zimski vrt postane
dodaten prostor, podaljšek dnevne sobe, vendar ne zaradi boljšega povezovanja ali
namenskega odpiranja dnevne sobe v vrt. V obeh analiziranih arhitekturnih primerih je
mogoče priti v zimski vrt le iz dnevne sobe skozi ozka vrata (ki so verjetno posledica
spremenjene statike nosilnih sten). Prehod iz dnevne sobe v zimski vrt je tako otežen;
taka dostopnost pa ne izkorišča vseh potencialov, ki bi izboljšali povezovanje hiše z vrtom
v pritličnih bivalnih prostorih. S stališča dimenzioniranja steklenjaka so prizidki ponavadi
manjši objekti in že funkcionalno ne izkoriščajo vseh možnosti preživljanja prostega časa
zlasti večjega števila ljudi. Zaradi značilnosti ločenega manjšega zastekljenega prostora
ima zimski vrt pogosto specifičen program, vendar ne takega, ki bi omogočal fizičen
neposreden stik z vrtom. Tak prizidek vsekakor ima omenjene možnosti udobja in varnosti
pred vremenskimi vplivi, vendar ne izboljšuje kakovosti bivanja niti prostem niti znotraj
hiše. Ker skozenj ni neposrednega izhoda na vrt, nima funkcije prehodnega člena med
vrtom in hišo.
V analiziranih primerih zimski vrt v obliki prizidka ne izkorišča vseh potencialov. Oba
arhitekturna primera nimata neposredne povezave zimskega vrta z odprtim prostorom, saj
se odpirata v notranje bivalne prostore hiše. Prvi primer je sicer ustrezno dimenzioniran
ter integriran v zasnovo hiše, a sta izhod na vrt in leseno teraso povsem na drugem delu
hiše. Drugi primer je močno poddimenzioniran, saj je velik le nekaj kvadratnih metrov in je
v njem prostor za sedenje le dveh ljudi.
4.2.1.5 Hiša z notranjim atrijem
Hiša z notranjim atrijem je posebnost zase, saj ne gre le za drugačen stik odprtega
prostora s hišo, temveč za posebno obliko atrijske hiše. Ta že v svoji arhitekturni zasnovi
upošteva enega ali več manjših atrijev, v katere se odpirajo notranji bivalni prostori.
Primera hiše z notranjim atrijem sta v arhitekturni analizi dva. Obsežnejši je izveden
projekt hiš v nizu v Trzinu pri Domžalah avtorja V. Pusta in soprojektantke M.Bergant,
zgrajen leta 1983. Projekt zavzema 14 hiš na dolgih in ozkih parcelah ter temelji na
zazidalnih načelih natečajnega projekta, zasnovanega leta 1978 za naselje Rudnik,
Jurčkova pot. Drugi primer je hiša de Crignis, idejni projekt arhitekta Aleša Prinčiča iz leta
1995. Hiša je dvignjena od tal in je razmejena s številnimi notranjimi dvorišči, ki jih
povezuje tunelska struktura iz betona. Hiša de Crignis je zaradi drugačnega načina
prehajanja med hišo in vrtom opisana v enem od kasnejših poglavjih diplomskega dela.
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Slika 60 (levo) Shema hiše z notranjim atrijem
Slika 61 (desno) Tlorisni prikaz hiše z notranjim atrijem. Hiše v nizu, Trzin pri Domžalah; avtorja V. Pusta in
M. Bergant, 1983 (List..., 1996: 23)

Projekt hiš v nizu glede na obliko parcele vključuje dve zasnovi objektov in sicer
pravokotne ter trapezoidne oblike. Obe parceli sta izrazito ozke in podolgovate oblike.
Konceptualna in organizacijska zasnova objektov je v obeh primerih podobna. Vhod na
parcelo zaznamuje predvrt, za vhodom v objekt so razvrščeni spalni, toaletni ter utilitarni
prostori, sledijo notranji atrij, kuhinja z jedilnim kotom, dnevna soba, vrtna terasa ter vrt.
Tako zaporedje prostorom omogoča, da je bivalni ali spalni prostor obrnjen proti vrtu ali
notranjemu atriju in ima vanj (v nekaterih primerih) tudi izhod. Zaradi značilnosti dolgega
in nizkega objekta bi v središče objekta brez notranjega atrija prišlo kaj malo ali nič
naravne svetlobe, z integracijo notranjega atrija pa objekt pridobi nekatere nove lastnosti.
Funkcionalno in programsko nastaneta v pritličju dve novi vozlišči in sicer dnevni bivalni
del hiše ter spalni del hiše, povezuje pa ju vmesni prostor z atrijem. Poveča se
osončenost notranjih prostorov, izboljšan je občutek zračnosti in omogočen je stik z
naravo. Z uporabo sodobnih termoizolacijskih materialov se (lahko) zniža tudi strošek
potrebne energije za osvetljevanje oz. ogrevanje prostorov. Notranji atrij ima tudi to
prednost, da omogoča več intimnosti in zasebnosti od vrta ali predvrta, ki mejita na javne
skupne površine v naselju.
Za stik z odprtim atrijskim ali vrtnim prostorom so uporabljene velike steklene površine z
možnostjo odpiranja ter tako lažjega in neoviranega dostopa v vrt. Notranji atrij se po
velikosti lahko primerja z manjšo sobo, kar je dovolj za različne prostočasne dejavnosti
bolj umirjene narave. Večji odprt prostor je vrt; steklena stena med njim in dnevno sobo se
lahko v celoti odstre in poveže dnevno sobo z vrtno teraso in preostalim vrtom.
Kakovost bivanja v taki hiši je boljša tudi zato, ker je delež zazidanega približno enak
deležu prostih površin na posamezno parcelo, kar pomeni, da imajo uporabniki na voljo
veliko odprtih površin ter stik z naravo. Vsekakor ponuja takšna rešitev več od
povprečnega projekta hiše v nizu.
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4.2.2

Hiša z nivojsko členjeno povezavo bivalnih in odprtih prostorov

V skupino hiš z nivojsko členjeno povezavo med bivalnimi in odprtimi prostori sodijo
objekti z bivalnimi prostori hiše nad nivojem preostalega odprtega prostora ali pod njim;
višinska razlika je več kot 15 cm ali približna višina ene stopnice. Med pregledanimi in
analiziranimi arhitekturnimi primeri je to druga najbolj številčna skupina; med 110 primeri
je 27 takih, kjer je med hišo in vrtom določena višinska razlika. Kategorija se deli tudi na
podkategorije in sicer:
Preglednica 2

Prikaz sistematične razdelitve kategorije hiš z nivojsko členjeno povezavo med bivalnimi in
odprtimi prostori

Hiša z nivojsko
členjeno povezavo
bivalnih in odprtih
prostorov

Hiša s teraso in pergolo

terasa v nadstropju

Hiša s stopnicami

stopnice kot funkc. povez. objekta

Hiša s klančino kot
premostitvenim elementom
Hiše brez povezave z
odprtim prostorom

Pri osnovni obliki prehajanja med notranjim in zunanjim prostorom, kjer višina med obema
nivojema presega 15 cm oz. povprečno višino ene stopnice, je najpogostejša arhitekturna
oblika hiša z dvignjeno teraso ter stopnicami za dostop na vrt. Temeljni razlog za dvig
terase na nivo dnevnih bivalnih prostorov je arhitekturna zasnova hiše, ki ima iz različnih
konstrukcijskih razlogov (razgibanost terena na lokaciji, temeljenje objekta, geotehnična
sestava tal, višina talne vode ipd.) dvignjen pritlični del hiše, ali pa sama zasnova objekta
narekuje bivalne prostore v privzdignjeni (med)etaži ali nadstropju. V primerih
privzdignjenih bivalnih prostorov je povprečna višina med 30 in 70 cm, v primerih, ko so
bivalni prostori v nadstropju, je odmik od tal višji, torej okoli 250 do 270 cm.

Slika 62 (levo) Shema hiše z nivojsko členjeno povezavo bivalnih in odprtih prostorov
Slika 63 (sredina) Shema hiše z nivojsko členjeno povezavo med bivalnimi prostori, galerijo ter odprtim
prostorom
Slika 64 (desno) Shema funkcionalnih povezav pri hišah z nivojsko členjeno povezavo med bivalnimi in
odprtimi prostori

Pri najenostavnejši obliki prehajanja med notranjimi in zunanjim prostorom z višinsko
razliko gre navadno za povezavo bivalnih prostorov z jedilnim kotom, kuhinjo ter vrtno
teraso, ki se odpirajo na jug ali jugozahod in s tem proti popoldanskemu soncu. Večina
objektov se odpira na vrt ali v širši odprt prostor ob objektu. Tam, kjer je terasa dvignjena
na nivo hišnih bivalnih prostorov in je z vrtom povezana s stopnicami, se terasa prilagaja
funkcionalnosti hiše. Terasa je tako neposreden podaljšek dnevne sobe, ki pa je fizično
ločen od nivoja vrta. Funkcionalno ter programsko je povezava med dnevno sobo in
teraso tesnejša kot povezava med vrtom in teraso. V večini primerov so za stik med
teraso in dnevnimi prostori uporabljene velike steklene površine bodisi visokih oken ali
steklene stene, ki pa jo je mogoče samo delno ali v celoti odpreti. To vsekakor olajša
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prehod med obema programskima vozliščema. Čeprav v večini primerov govorimo le o
višini nekaj stopnic, se uporabnost in povezanost vrta s hišo opazno zmanjšata.
Najpomembnejše je zmanjšanje prehodnosti, ki posledično pomeni manjšo varnost in
omejeno gibanje. Kakršnakoli razlika v višini je lahko nevarna predvsem za otroke in
starejše, ki težje premagujejo višinske razlike. S tem ko zavarujemo robove ali še kako
drugače poskusimo preprečiti padce, nehote še bolj izoliramo teraso in hišo od vrta. Vrt
tako postane individualna enota, ki nima več enako tesnih povezav z bivalnimi prostori
hiše, kot je to pri hišah brez višinske razlike med bivalnimi in odprtim prostorom.
Prehod iz dnevne sobe na teraso je neposreden. Večina objektov ima teraso grajeno
bodisi z leseno konstrukcijo (nižji odmik), bodisi gre za zidano teraso (višji odmik).
Dimenzijsko terase ne presegajo osnovnih funkcionalnih potreb po prostoru za vrtno
garnituro. Zaradi višinskega odmika terase je ob prostostoječem objektu funkcionalna pot,
ki ni povezana s teraso, temveč povezuje izhode in ferkventne smeri v prostoru na višini
terena. Nadstrešek ali strešna kap kot podaljšek nad teraso, ki bi branil in varoval pred
vremenskimi vplivi, ni uporabljen. Večinoma gre v teh primerih za standarden odmik
konca strehe od fasade, takšna streha pa zaradi svoje višine in vpadnega kota sončnih
žarkov ne more ustrezno varovati pred vremenskimi vplivi ne notranjih bivalnih prostorov
ne zunanje terase.
V omenjenih arhitekturnih primerih je sicer že bil govor o možnosti ureditve notranjih
prostorov v hiši z uporabo galerije kot vertikalne povezave med spodnjimi in zgornjimi
bivalnimi prostori v objektu. Pritlična in zgornja etaža sta povezani v en sam velik prostor,
ki je zaradi tega bolj svetel in prostoren, hkrati pa se zaradi povečanega merila zdi, da sta
dnevna soba in terasa en sam prostor.
4.2.2.1 Hiša z dvignjeno teraso in pergolo
Primer, ko ima hiša privzdignjeno teraso s pergolo, je le eden. Gre za projekt manjše
stanovanjske soseske arhitekta S. Kristla na Borsetovi ulici v Trnovem v Ljubljani. Naselje
sestavlja pet atrijskih hiš v obliki črke L, ki so bile dokončane leta 1965. Opečnata atrijska
zazidava dveh tipov hiš je prva moderna atrijska zazidava v Sloveniji. V prvem tipu hiš sta
združena stanovanjski del in atelje, v drugem pa je značilna integracija nadstreška za avto
(car port) in vhodnega dela hiše. Zaradi močvirnatih barjanskih tal so hiše nekoliko
dvignjene nad osnovni nivo terena. Podobno so od njihovih opečnih teles dvignjene
dvokapne strehe, ki omogočajo ugodno bivanjsko klimo. Prostori v hišah so razdeljeni na
nočni in dnevni del, ki jima sledi oblikovanje notranjih fasad v atriju. Tako ima vsaka od
spalnic v atrij obrnjeno dokaj veliko okno, dnevna soba pa meji na vrt s stekleno steno.
Izhod na vrt se nadaljuje v manjšo nišo, iz katere je možen prehod na teraso ali prek
položnih stopnic v vrt.
Terasa je konstrukcijsko neodvisna od nosilne konstrukcije hiše. Pergola se na eni strani
naslanja na fasado objekta. Vloga pergole je tako ustvarjanje mikroklime na terasi in s tem
v dnevnih prostorih hiše. Čeprav pergola sama ne ponuja bistvene zaščite pred vetrom ali
soncem, ima v kombinaciji z rastlinjem dodatne še druge prednosti. Popenjavka se lahko
ob opori neovirano razrašča, s svojo olistanostjo daje v vegetacijski sezoni dovolj sence in
zavetja pred vremenom, hkrati pa ustvarja tudi boljšo bivalno klimo v bivalnih prostorih
hiše. S cvetenjem ter s plodovi in morebitno jesensko barvo lahko postane atraktiven del
vrta, ki izboljšuje tudi poglede iz hiše. S programskega vidika pa pergola s teraso
programsko ter funkcionalno v tem primeru hiši ne prinaša bistvenih sprememb. Glavni
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doprinos pergole je predvsem v izboljšanju kakovosti povezovanja hiše z vrtom ter
nekoliko povečana uporabnost terase.
Prehod iz dnevne sobe v vrt, ki se izteče v manjšo nišo, potrjuje domnevo, da vrtna terasa
verjetno ni (bila) del prvotnega načrta v zasnovi hiše, saj bi neposreden izhod skozi vrata
v stekleni steni močno olajšal prehod na teraso. Terasa je dodatna možnost za
nadgradnjo kakovosti povezovanja hiše z vrtom. Ne glede na izbiro višine terase pa
višinska razlika ostaja in je v vseh primerih premoščena s stopnicami.

Slika 65 (levo) Shema hiše z dvignjeno teraso in pergolo
Slika 66 (sredina) Shema hiše, kjer je terasa ob bivalnih prostorih v nadstropju
Slika 67 (desno) Konceptualni prikaz stanovanjske hiše ŠB v skici avtorjev. Kontekst - gozd na severni strani
parcele in sosednje hiše na južni – je bil vzrok za reorganizacijo vsakdanjega družinskega bivanja, ki
se izraža v zasnovi hiše. Dnevni prostor je v nadstropju, spalnice, zasebne »celice« družinskih
članov, so v pritličju. Dvignjeni dnevni prostor, orientiran v smeri jug-sever, je »instrument za zbiranje
sončnih žarkov« in obenem uokvirja pogleda proti gozdu. Stoji pravokotno na pritličnem volumnu, v
katerem se spalnice obračajo v peščen vzhodni atrij, delovni prostor pa proti vrtu na zahodu
(Arhitekturni vodnik, 2005)

Terasa v nadstropju
Edini objekt, kjer so bivalni prostori s teraso v nadstropju in so s stopnicami povezani z
vrtom v pritličju, je projekt stanovanjske hiše ŠB arhitekturnega biroja Bevk Perović
arhitekti, zgrajen leta 2004. Kot že omenjeno, sta leta 2005 avtorja, arhitekta Matija Bevk
in Vasa Perović, dobila nagrado Prešernovega sklada za arhitekturni opus zadnjih dveh
let, v katerega je v opusu stanovanjskih objektov poleg projekta nizozemske rezidence
vključen tudi omenjeni projekt enodružinske hiše v Črnučah, torej hiša ŠB. Omenjena hiša
je vsekakor oblikovno ter konceptualno ena najbolj specifičnih v celotni analizi slovenskih
arhitekturnih primerov. Arhitekta sta arhitekturno zasnovo hiše prilagodila (mikro)lokaciji,
kajti hiša stoji na obrobju stanovanjskega naselja tik ob gozdu. Celotna tlorisna zasnova je
introvertirana, saj razen svetlobnih oken ni nobene druge odprtine, ki bi bila obrnjena proti
naselju, vse zastekljene površine so obrnjene navznoter, na vrt in proti gozdnem robu.
Hiša je sestavljena iz dveh prostorskih volumnov, ki sta drug na drugega pravokotna, oba
pa uokvirjata atrijski vrt. Spalni prostori so vsi umeščeni v pritlični del, medtem ko je
bivalni prostor v nadstropju. Streha pritličnega dela je hkrati tudi strešna terasa, ki ima
vlogo podaljška bivalnega prostora v odprt prostor, s terase na vrt pa vodi ozko stopnišče
ob fasadi na atrijski vrt.
S stališča krajinskega oblikovanja je hiša izrazito samozadostna in arhitekturno
introvertirana. Arhitekta sta z odločitvijo, da bivalni volumen umestita v nadstropje,
zavestno zmanjšala povezave bivalnih prostorov z odprtim prostorom in s tem zmanjšala
tako vlogo vrta kot kakovost povezovanja med obema. Arhitekturna zasnova nadomesti
povezavo med hišo in vrtom s povezavo med bivalnimi prostori in strešno teraso. Slednja
zaradi ustrezne dimenzioniranosti, ki sledi meram spodnjega volumna, deloma nadomesti
potrebo po preživljanju prostega časa v odprtem prostoru, vendar ne nadomesti stika z
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naravo. Arhitekta sta na tak način ustvarila nov prostor, ki (naj) bi uporabnikom v hiši brez
vrta nadomestil potrebo po preživljanju časa v vrtu. Tudi v pritličju, kamor so umeščeni
spalni prostori, razen glavnega vhoda v objekt, (ki je pod nivojem vrta), ni nobenega
izhoda na vrt. Pot ob objektu ima značaj funkcionalne povezave, ki ob stekleni fasadi
povezuje stopnice do strešne terase z vhodom na parcelo, vendar že sama oblika poti
(pohodni kamni) nakazuje, da to ni ena od primarnih povezav. Stopnice, ki povezujejo vrt
s strešno teraso, so relativno ozke ter popolnoma umaknjene iz vidnega polja.
S premišljeno uporabo grajenih ter velikih steklenih površin avtorja usmerjata kvalitetne in
zastirata nezaželene poglede iz bivalnega ter spalnih prostorov v odprt prostor. V vidnem
polju opazovalca tako prevladujejo naravni materiali, predvsem les (terasa, fasada),
kamen, trata in gozd. Konceptualno navezavo objekta na lokacijo avtorja nadgrajujeta z
uporabo navpičnih macesnovih letev na fasadi ter lesene terase s prodniki na strehi
objekta.
Vrt ima v arhitekturni zasnovi objekta vsekakor podrejeno vlogo. S funkcionalnega in
programskega stališča za uporabnike razen reprezentativne in vizualne nima druge vloge.
Njegova primarna funkcija je estetski objekt, kar potrjujejo velike steklene površine
predvsem spalnega in bivalnega dela, ki so obrnjene v atrij.
Projekt enodružinske hiše ŠB je projekt nasprotujočih si rešitev. Ob konceptu hiše, ki
gradi na posebnostih mikrolokacije, sta arhitekta oblikovala objekt z mislijo na povezave
obstoječega odprtega prostora z novim objektom. Vendar kljub takemu izhodišču
arhitekturna zasnova nima niti osnovnih povezav, ki so s stališča krajinskega oblikovanja
ključne za osnovno bivalno kakovost; še več, uporabnikom ne ponuja niti ene neposredne
povezave hiše z vrtom. Arhitekta sta ustvarila nov ambient, ki nadomešča vrt, vendar
samo lesena terasa uporabnikom še zdaleč ne more nadomestiti vseh možnosti, ki jim jih
ponuja vrt neposredno ob hiši. Objekt ne izkorišča danosti lokacije, temveč zavestno daje
prednost arhitekturnemu oblikovanju pred uporabnostjo ter končnemu uporabniku prijazno
rešitvijo.

Slika 68 (levo) Analiza povezav hiše z vrtom v pritličju enodružinske hiše ŠB. Jasno je razvidno, da sta
dostopa samo dva in oba po stopnicah. Na vseh drugih stranicah je vrt izoliran in nima nobenih
stikov z hišo
Slika 69 (desno) Pogled z vhodnega dela proti vrtu v pritličju enodružinske hiše ŠB. Arhitekturni biro Bevk
Perović (Arhitekturni vodnik, 2005)

4.2.2.2 Hiša s stopnicami
Oblika prehajanja med hišo in vrtom, kjer so za premagovanje višinske razlike uporabljene
samo stopnice, je redka. Med pregledanimi in analiziranimi arhitekturnimi primeri sta taka
le dva, v obeh gre za starejša objekta z dvignjenim pritličnim delom. Ne na enem ne na
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drugem zasnova objektov ne kaže močnejših tendenc po izboljšanju povezav med hišo in
vrtom.
Stopnišče v kombinaciji z manjšim podestom je z vidika oblikovanja verjetno najbolj
enostavna rešitev prehoda. Uporabna je za manjše višinske razlike do približno 70 cm, pri
večji višini stopnice že potrebujejo dodatno oporo za roke, ki naj prepreči morebiten
padec. S stališča krajinskega oblikovanja tak način prehajanja ne ponuja večjih
oblikovalskih možnosti, saj so stopnice izključno funkcionalen arhitekturni element.
Programsko predstavljata dnevna soba in vrt dve samostojni vozlišči, ki med seboj ne
izražata močnejših povezav, kar je videti tudi v obeh analiziranih primerih. Taka zasnova
hiše ne vzpodbuja možnosti za povezovanje, to pa vsekakor negativno vpliva na kakovost
bivanja.

Slika 70 (levo) Shema hiše, kjer so stopnice povezava med bivalnimi in odprtim prostorom
Slika 71 (sredina) Shema hiše, kjer imajo stopnice, ki povezujejo vrt in bivalne prostore, tudi vlogo vertikalne
funkcionalne povezave znotraj objekta. Primer manjše poletne hiše v Ankaranu arhitekta doc. Jurija
Kobeta s sodelavci, zgrajena leta 2004
Slika 72 (desno) Shematski prikaz prekrivanja programov. Bivalni del je umeščen v nadstropje zaradi pogleda
na Koprski zaliv. Terasa z neposredno povezavo z vrtom se zajeda v volumen stavbe tik ob
stopnišču, ki je glavna vertikalna komunikacija objekta

Hiše s stopnicami kot vertikalno funkcionalno povezavo
V hiši manjše velikosti z bivalnimi prostori v nadstropju in le enim samim stopniščem ima
le-to poleg povezovalne vloge med hišo in vrtom tudi osnovno funkcionalno vlogo
vertikalnega povezovanja obeh etaž. Primer je poletna hiša v Ankaranu arhitekta doc.
Jurija Kobeta s sodelavci, zgrajena leta 2004. Zasnova objekta je bila odvisna od razgleda
na Koprski zaliv, ki pa je zaradi okoliškega rastja viden le z višine treh metrov nad tlemi.
Slednje je vplivalo na odločitev o umestitvi glavne bivalne enote v nadstropje. K hiši sodi
še manjša garsonjera skupaj s tlakovano teraso, ki v pritličju izkorišča nadstropje kot
nadstrešek. Zasnova hiše je prilagojena specifiki mikrolokacije: lupina hiše se zapira proti
burji, z velikimi steklenimi površinami se odpira v smeri zimske svetlobe in toplote ter z
velikim napuščem ščiti notranjost pred poletnim soncem.
Zasnova objekta je programsko premišljena. S stališča povezovanja lahko dojemamo
teraso kot podaljšek vrta, saj sta oba med seboj neposredno povezana. Uporabniki na
terasi so zaščiteni pred vremenom le korak stran od narave oz. vrta. Terasa se tako
zajeda v volumen hiše in izkorišča nadstropje kot nadstrešek. Bivalni del se v nadstropju
prek stopnišča, ki je glavna vertikalna komunikacija v objektu, povezuje s pritličjem. V
nadstropju se v proti vrtu in morju odpirajo pogledi skozi stekleno steno, ob lupini objekta
pa je na stranicah, ki sta obrnjeni v vrt, še ozek pokrit koridor, s katerega so vidne vizure
na Koprski zaliv.
Vertikalno prepletanje programskih vozlišč in nizanje le-teh ob glavno vertikalno
komunikacijo izkorišča povezave mnogo bolj kot klasična hiša, kjer so stopnice zgolj
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premostitveni objekt med njo in vrtom. V primeru poletne hiše je koncept nadgrajen.
Percepcijsko in doživljajsko terasa in vrt ustvarjata zaključeno celoto, ki mnogo bolj
podpira umestitev bivalnih prostorov v nadstropje, hkrati pa objekt izkorišča potenciale
lokacije ob morju in izbrane poglede na zaliv. Objekt je tako kljub višinski razliki etaž
dobro in premišljeno umeščen v prostor in je z odprtim prostorom povezan mnogo bolj kot
večina drugih primerov enodružinskih hiš v arhitekturni analizi.
4.2.2.3 Hiša s klančino kot premostitvenim objektom med hišo in vrtom
Tretji način premostitve višinske razlike med objektom in vrtom je uporaba ramp oz.
klančin. Gre za nagnjeno površino z enakomernim nagibom, kar pomeni tudi enakomerno
obremenitev za telo in s tem lažje premagovanje višine predvsem za starejše uporabnike
in otroke. Možnost poškodb je manjša, seveda ob pravilni izbiri pohodnega nedrsečega
materiala ali (kjer je to potrebno) v kombinaciji z nadstreškom. Rampe so poleg dvigal
osnovni element pri dostopih za osebe s posebnimi potrebami oz. za ljudi, ki za hojo
uporabljajo različne medicinske pripomočke. Slaba stran klančin v primerjavi s stopnicami
je povečana dolžina, zaradi česar je večja tudi porabljena bruto površina.
Rampa kot premostitveni element pri stiku z vrtom se pojavlja le redko. Večinoma gre za
osamljene primere predvsem izhodov v odprto krajino ali vhodov v objekt. Uporabnikom
omogoča predvsem lažji ter bolj zvezen prehod med objektom in odprtim prostorom. Z
vidika krajinskega oblikovanja uporaba klančin percepcijsko poveže programske centre
saj uporabniki prostora ne dojemajo več kot višinsko členjenega, temveč kot zveznejši,
mestoma nagnjen teren. Smotrna je uporaba širokih poligonskih klančin, če seveda to
dopuščata prostor in razlika v višini. Pomemben vidik je prava uporaba materialov na
pohodni površini; omogočati morajo dovolj stika (trenja) ob vseh vremenskih pogojih skozi
vse leto. Temu se lahko izognemo, če klančino lociramo znotraj objekta ter jo na ta način
zaščitimo pred zunanjimi vremenskimi vplivi, vendar pa zdaj zmanjšuje uporaben prostor
znotraj hiše.
Omembe vreden primer arhitekturne zasnove enodružinske hiše je idejni projekt hiše de
Crignis avtorja arhitekta Aleša Prinčiča iz leta 1995. Hiša je specifična zaradi rešitve
njenega bivalnega dela. Zasnova objekta temelji na od tal dvignjeni tunelski strukturi iz
betona, ki je razmejena s številnimi notranjimi dvorišči. Glavne značilnosti objekta lahko
primerjamo z japonsko mestno hišo: dvoriščni atrijski vrtovi, longitudinalna tlorisna
zasnova, dvignjen nivo objekta nad nivo vrta, uporaba lesenih teras in verand kot
prehodnega elementa med vrtom in hišo, jasnost in preprostost oblik ipd. S stališča
krajinskega oblikovanja je pomembna integracija notranjih atrijev v arhitekturno zasnovo
hiše skupaj z drugimi domiselnimi rešitvami. Zanimiva je predvsem rešitev vertikalnega
programskega strukturiranja povezave dnevnega prostora z odprtim prostorom. Dnevna
soba se z veliko zastekljeno steno odpira proti vrtu in je zaradi višinske razlike z njim
povezana z rampo. Klančina je ozka ter položna in sega daleč v odprto krajino. Zanimiva
je rešitev strešne terase. V predelu dnevne sobe se lupina objekta v strehi odpre in ustvari
prehod na streho. Iz dnevne sobe tako vodijo stopnice na strešno teraso, hkrati pa je
dvignjeni del strehe tudi nadstrešek, ki varuje pred vremenskimi vplivi. Rešitev je zanimiva
in inovativna. Predvsem so izkoriščeni potenciali arhitekturne zasnove - integriranje
odprtega prostora z vključevanjem notranjih atrijev v arhitekturno zasnovo: lesene terase,
ki se iz bivalnih delov odpirajo v odprt prostor, velike steklene površine ter strešne terase,
povezane z dnevno sobo v pritličju.
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Slika 73 Vzdolžni prerez (zgoraj) in tlorisni prikaz (spodaj) hiše de Crignis. Idejni projekt avtorja arhitekta
Aleša Prinčiča iz leta 1995. Arhitekturna zasnova ima integrirane notranje atrije, lesene terase s
klančinami, ki se iz bivalnih delov odpirajo v odprt prostor, velike steklene površine v bivalnih
prostorih ter strešno teraso, ki je povezana z dnevno sobo v pritličju (List..., 1996: 53)

4.2.2.4 Hiša brez povezave z odprtim prostorom
Zadnja kategorija v skupini objektov z nivojsko členjeno povezavo bivalnih z odprtim
prostorom je hiša, pri kateri med obojim ni nobene povezave. V arhitekturni analizi je med
pregledanimi 110 primeri 11 takih objektov, torej 10 odstotkov analiziranih primerov.
Časovna distribucija posameznih primerov v razdobju dobrega pol stoletja, kolikor ga
pokriva pregled, pokaže večje število takih primerov prav v zadnjem desetletju. Z iskanjem
tipičnih značilnosti takih objektov odkrijemo tri značilne podkategorije. Prva so objekti,
katerih bivalni prostori v nadstropju nimajo nobenega stika s pripadajočim odprtim
prostorom. Druga skupina so objekti, pri katerih imajo bivalni prostori izhod na (manjši)
balkon. V tretji podkategoriji pa imajo objekti izhod na teraso v nadstropju. Značilnosti
arhitekturne zasnove objektov in manko povezave z odprtim prostorom lahko iščemo v
več razlogih.

Slika 74 (levo) Shema hiše brez povezave med bivalni prostori v nadstropju ter odprtim prostorom
Slika 75 (sredina) Shema hiše z izhodom iz bivalnih prostorov na balkon v nadstropju
Slika 76 (desno) Shema hiše z izhodom iz bivalnih prostorov na teraso v nadstropju

Eden od glavnih razlogov za ločevanje bivalnega dela od odprtega prostora so
programske spremembe v zasnovi objekta, ki neposredno vplivajo na novo funkcionalno
razporeditev prostorov in s tem povezav med programskimi jedri. Lahko gre za povečanje
posameznih bivalnih enot v objektu, ker se je naročnik ali investitor odločil za adaptacijo
objekta, pri kateri iz ene večje stanovanjske enote nastaneta dve ločeni manjši enoti (ki
med sabo sta ali nista povezani). Lahko gre za vertikalno členitev stanovanjskih enot ali
pa kombinacijo ločenih vhodov in delitve obeh etaž. Taka odločitev neposredno vpliva tudi
na oblikovanje odprtega prostora ob objektu, saj je potrebno ob ločevanju enot preprečiti
prekrivanje glavnih funkcionalnih in programskih povezav. Ob programski delitvi lahko
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pride tudi do ločevanja (pol)javnega ter zasebnega posebno takrat, kadar sta v objektu
poslovni in bivalni del združena. Ker je zaradi funkcionalnosti primerneje, da je poslovni
del v pritličju, se bivalni del hiše umakne v nadstropje, povezavo z odprtim prostorom pa
nadomesti s teraso.
Drugi izmed razlogov za ločevanje bivalnih prostorov od odprtega prostora je prilagajanje
arhitekturne zasnove posebnostim mikrolokacije terena. Lahko gre za zasnovo, pri kateri
so bivalni prostori s teraso ali balkonom umeščeni v nadstropje zaradi atraktivnosti
pogleda, ki je viden le z višine nadstropja. Arhitekturna zasnova na tak način izkorišča
lokacijo objekta, ne izrabi pa je s funkcionalnega vidika povezav z odprtim prostorom.
Kakovost bivanja gradi na uporabnosti terase ali balkona v nadstropju, na njuni povezavi z
dnevno sobo ter na izbranih zanimivih pogledih.
Razlog za specifično arhitekturno zasnovo je lahko tudi omejitev zaradi gradbenih del,
posebej če gre za adaptacijo, rekonstrukcijo ali nadgradnjo starejšega objekta, ki že prej
ni imel stika z odprtim prostorom. Ob spoštovanju prejšnje zasnove, gradbenih gabaritov,
lastnosti lokacije ter želj investitorja nova zasnova objekta resda izboljša kakovost bivanja
v njem, ne more pa uvesti povezav, ki prej niso obstajale. Gre za posege, ki nadgradijo
obstoječo zasnovo, ne da bi jo občutno spremenile.
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4.2.3

Hiša na pobočju

Hiša na pobočju je zadnja večja kategorija v analizi slovenskih arhitekturnih primerov,
kamor so vključeni primeri višinsko členjenih hiš na nagnjenem terenu. V pregledanih 110
arhitekturnih primerih jih je 12 umeščenih na tako lokacijo. Slovenija je značilno gozdnata
in reliefno razgibana država. Iskanje novih zazidljivih parcel zunaj večjih dolin in kotlin je
pogosto omejeno na izbiro lokacije na gozdnatem ali na reliefno razgibanem območju.
Zaradi tega se postavlja vprašanje umestitve in oblikovanja novogradnje s pripadajočim
vrtom na pobočju ter odnosa do odprtega prostora, kar je logična posledica izrazito
razgibane morfologije. To velja tudi za krajinsko oblikovanje odprtega prostora ob hiši, ki
je močno odvisno od lastnosti (mikro)lokacije. Kategorija hiš na pobočju se deli na dve
podkategoriji:
Preglednica 3

Prikaz sistematične razdelitve kategorije hiša na pobočju.

Hiša na brežini

Hiša na brežini z vhodom
na istem nivoju
Hiša na brežini z nivojsko
ločenim vhodom

Specifičnost lokacije zaradi nagnjenosti terena in morfoloških značilnosti vsekakor vplivajo
na arhitekturno ter krajinsko zasnovo hiše s pripadajočim odprtim prostorom. Stopnja
naklona, dostopi in lega določajo funkcionalno in programsko zasnovo hiše. Posledično to
vpliva tudi na krajinsko oblikovanje vrta, ki se podreja fizičnim geografskim značilnostim
lokacije, predvsem v povezavi z objektom. Ena od prednosti umestitve hiše na nagnjeno
pobočje je uživanje pogleda, ki se odpira proti niže ležečim delom terena. Obe glavni
podkategoriji hiše na pobočju se razlikujeta predvsem po legi vhoda glede na vrt, v odprto
krajino oz. na teraso. Vhod je funkcijsko ključen del objekta, saj je stična točka med hišo
in odprtim prostorom, hkrati pa definira umestitev in arhitekturno zasnovo objekta na
pobočju.
4.2.3.1 Hiša na pobočju z vhodom na istem nivoju
V podkategoriji hiš na pobočju, kjer je vhod v objekt na enakem nivoju kot bivalni del hiše
(oz. vrt, terasa ali prehod v odprto krajino), so osnovni tipi objekta trije. Zaradi specifičnosti
umestitve objekta na nagnjen teren nima nobeden izmed njih neposredne povezave z
odprtim prostorom, temveč imajo ob objektu grajeno teraso. Taka rešitev omogoča
pridobitev dodatnega prostora ob objektu v nivoju bivalnega dela hiše.

Slika 77 (levo) Shema objekta na nagnjenem terenu, kjer je vhod v hišo na isti strani kot izhod na teraso.
Zaradi stopnje nagnjenosti terena je omogočen izhod v odprti prostor tudi v zgornji etaži
Slika 78 (sredina) Shema objekta, kjer je višinska razlika med teraso in odprto krajino premoščena z nizom
stopnic, ki potekajo ob terasi
Slika 79 (desno) Shema objekta, kjer zaradi razlike v višini lahko zasnova objekta izkoristi prostor pod grajeno
teraso za servisne prostore skupaj z dodatnim servisnim vhodom v objekt
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Prvi tip objekta je enodružinske hiša, ki ima vhod na isti strani kot izhod na teraso. Primer
objekta je hiša Kalan v Škofji Loki, zgrajena leta 2001, avtorjev Š. Kuhar in R. Potokar.
Zaradi lažjega dostopa do hiše sta dovoza ter vhoda položni klančini. Bivalni prostori hiše
so v pritličju, pogledi so obrnjeni proti nižje ležečim delom doline, kar dodatno izboljša
bivanjsko kakovost. Neposrednega stika bivalnih prostorov v hiši z odprtim prostorom ni.
Dnevni sobi v pritličju sledi manjša grajena terasa, dovolj široka za vrtno sedežno
garnituro. Terasa take velikosti seveda ne ponuja širše uporabnega prostora, ponuja pa
prostor za sedenje in druženje ob kvalitetnih pogledih. Pomembnejša je povezanost z
dnevno sobo, predvsem zaradi velikih in fleksibilnih steklenih površin ob stiku s teraso.
Tako terasa postane podaljšek dnevne sobe, hkrati pa uporabnikom še vedno ponuja
nekaj stika z odprtim prostorom. Terasa je z dovozom ter vhodom v objekt povezana z
dodatno klančino, ki poteka vzporedno s fasado objekta. Uporaba klančin za
premagovanje višinskih razlik je boljša alternativa stopnicam, saj klančine ponujajo
zveznejšo povezavo in zelo olajšan dostop. Objekt je delno vkopan, zaradi dovolj velike
višinske razlike pa je v nadstropju mogoč dodaten izhod v odprto krajino. Slednje je
predvsem servisne narave in nima večje vloge, je pa dobrodošla možnost, ki povečuje
uporabnost objekta.
Pri drugem tipu objekta gre za podobno rešitev, le da je zaradi bolj strmega terena (in
umestitve objekta) zasnova nekoliko drugačna. Primer je hiša za starše arhitekta Aleša
Šarca v Radovljici iz leta 1963. Objekt je umeščen na rob terase, tako da je vhod vanj iz
terasi nasprotne strani. Objekt se odpira proti nižje ležeči dolini; skozi stekleno steno
dnevne in delovne sobe se prek terase odpira pogled na odprto krajino. Steklena stena je
fleksibilna in se lahko odpira ter tako povezuje s teraso. Ta je relativno ozka, uporabna
večinoma kot prostor za sedenje. S terase ob nasipu (škarpi) vodi niz stopnic v odprto
krajino, kjer je nasad sadnih dreves. Arhitekturna zasnova objekta izkorišča lego na robu
terase in gradi na pogledih skozi bivalne prostore hiše. Objekt je med pregledanimi
poseben tudi zato, ker je njegova konstrukcija lesena. S kombiniranjem lesa, velikih
steklenih površin ter fleksibilnih sten ima poleg lepih pogledov tudi vir naravne svetlobe, s
katerim arhitekt ustvarja odprt in zračen interier. Terasa zaradi svoje majhnosti nima večje
vloge, je le podaljšek dnevne sobe in prostor za sedenje, dovolj velik za dve osebi, ter
izhod prek ozkega stopnišča v odprt prostor.
Tretji in zadnji tip objekta v tej kategoriji je enodružinska hiša, kjer je zasnova celotnega
naselja in posameznih objektov podrejena višinski razliki v naklonu terena. V
arhitekturnem pregledu sta taka primera dva. Zaradi prilagojenosti zasnove na merilo
celotnega naselja na nagnjenem terenu velja omeniti idejni projekt atrijskih hiš Pržanj
arhitekta F. Ivanška iz leta 1976. S stališča krajinskega oblikovanja odprtega prostora ob
enodružinski hiši primer posamezne atrijske hiše ni toliko zanimiv, saj gre za atrijsko hišo
v obliki črke L. Atrij kvadratne oblike meji na hišo z dveh strani – ena stran hiše je bivalni
del z dnevno sobo, kuhinjo ter jedilnico, druga pa je spalni del, kjer imajo spalnice okno ali
izhod na vrt. Stik med hišo in vrtom je neposreden in na isti višini. Dovolj velike steklene
površine zagotavljajo odprto ter zračno notranjost objekta. Višinsko razliko zaradi
nagnjenosti terena je avtor obrnil v prid arhitekturni zasnovi, saj ima vsaka posamezna
hiša polovično pritličje. Prostor pod grajeno teraso je izkoriščen za dodatne servisne
prostore (obrt, hobi, rekreacija). Skupaj s servisnim vhodom v objekt nad njim je le-ta
umeščen tako, da se v zgornji etaži izteče v atrij in ne v notranjost objekta. Na ta način je
atrij tudi vertikalno povezan s pritličjem pod njim. Objekt je s stanovanjskim delom v
nadstropju in polovičnim pritličjem neposredno dostopen skozi vhod iz zunanje
stanovanjske poti v obe etaži. Hiše so v višino zamaknjene, vendar je vsaka na svoji
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parceli. Vse imajo optimalno osončenost in neoviran razgled proti mestu. Z vidika
oblikovanja prostora v naselju je zanimiva predvsem dostopnost in funkcionalna rešitev
poti ter cest v naselju. Dovozna cesta v naselju se vije v obliki črke S, stanovanja pa so
dostopna po stopnicah ali (pokritih) klančinah. Celotna terasasta struktura naselja ima
nekoliko mediteranski videz, skupaj z zasajenimi atriji pa daje vtis »visečih vrtov«.

Slika 80 (levo) Shema atrijske hiše s polovičnim pritličjem na Pržanju. Idejni projekt, arhitekt F. Ivanšek, 1976
Slika 81 (desno) Izsek iz pogleda na pobočje z naseljem (List..., 1996: 22)

4.2.3.2 Hiša na pobočju z nivojsko ločenim vhodom
Druga podkategorija hiš na pobočju so objekti, pri katerih je vhod v hišo nivojsko ločen oz.
je v drugi etaži kot bivalni prostori, vrt ali terasa. Pri vseh arhitekturnih primerih gre za
različne funkcionalne zasnove, vendar so si s stališča stika med bivalnimi deli hiše in
vrtom vsi dokaj podobni. Pri vseh je stik med dnevno sobo in vrtom neposreden, ker sta
oba na isti višini. Odprti prostor se razlikuje le po velikosti, kar vpliva na uporabnost vrta
ali terase.

Slika 82 (skrajno levo) Shema hiše na pobočju z vhodom v zgornji etaži in bivalnimi prostori s teraso v spodnji
Slika 83 (sredina levo) Shema hiše na pobočju, kjer so bivalni prostori v nadstropju obrnjeni proti terenu, vhod
v hišo je iz pritlične etaže
Slika 84 (sredina desno) Shema hiše na (manjšem) pobočju. Vsaka od etaž se izteka v svoj nivo
Slika 85 (skrajno desno) Shema projekta naselja IBT v Trbovljah iz leta 1970. Avtor Viktor Pust. Gre za idejni
projekt naselja na slabo nosilnem pobočju. Vprašanje zahtevnosti temeljenja in potrebe po ustrezni
gostoti pozidave rešuje zasnova naselja s prečnimi zidovi na smer plastnic. Končni izid je svojevrstna
členjenost pozidanih in prostih površin

Pri objektu, ki ima vhod v zgornji etaži, bivalne prostore s teraso pa v spodnji, gre za
enostavnejšo rešitev, pri kateri je objekt prislonjen ob ježo ali manjšo brežino. Primer je
hiša Renko v Gradišču pri Ljubljani iz leta 1990 avtorja M. Lukasa. Vhod v hišo je z
zgornje (med)etaže, medtem ko so bivalni prostori in stik z vrtom v spodnji etaži. Fizična
premostitev višinske razlike se zgodi tako v samem objektu kot v funkcionalni poti ob njem
in je urejena z ozkim stopniščem.
Koncept drugega tipa objekta na pobočju je ravno nasproten. Gre za objekt z bivalnimi
prostori v nadstropju obrnjenimi proti terenu, z vhodom v hišo pa v pritlični etaži. Primer za
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tak objekt je idejni projekt stanovanjsko-poslovne hiše Izgoršek, arhitekta A. Noldeja
Poslovni program je umeščen v spodnjo etažo, zasebni v nadstropje. Bivalni prostori so
obrnjeni proti terenu, kjer se stikajo dnevna soba, tlakovana terasa in vrt, ki se nadaljuje v
odprto krajino. Podobna je rešitev tudi pri tretjem tipu objekta, razlika je le v konzolni
zasnovi hiše, kjer se vhod s servisnimi prostori programsko zajeda v volumen hiše z
bivanjskim delom v nadstropju.
Zanimiva oblikovna rešitev je idejna zasnova naselja IBT v Trbovljah. Avtor je Viktor Pust,
idejni projekt je iz leta 1970. Gre za stanovanjsko naselje na slabo nosilnem pobočju.
Zasnova naselja rešuje zahtevnost temeljenja in potrebo po ustrezni gostoti pozidave s
prečnimi zidovi na smer plastnic in izoblikuje svojevrstno členjenost pozidanih in prostih
površin. Arhitekturna zasnova z oblikovanjem hiš in posebnim temeljenjem gradi na
terasasto oblikovanem terenu. Tako je vsak posamezen pripadajoč vrt kar trikrat
vertikalno členjen s kratkimi terasami in vmesnimi brežinami. S stališča krajinskega
oblikovanja tak pristop resda omogoča programsko členitev vrta, vendar predstavljajo
glavni problem številne višinske premostitve, ki zmanjšujejo uporabnost vrta ob hiši.
Projekt ni realiziran.
Posebno pozornost z vidika integracije objekta v krajino velja nameniti enodružinski hiši
na Kovskem vrhu v Poljanski dolini. Hiša se v arhitekturnem pregledu pojavi dvakrat.
Enkrat kot (idejni) projekt avtorjev M. Florjančiča in R. Klanjščka iz leta 1995 (LIST, april
1996), drugič kot leta 2002 zgrajeni objekt M. Florjančiča, M. Blenkuša in J. Fischer Knap
(Hiše, 2005). Podrobni pregled in analiza obeh primerov razkrijeta temeljne razlike v
arhitekturni in krajinski zasnovi, zato se objekt šteje za dva različna arhitekturna primera,
ki sta zaradi zanimive primerjave in različnih rešitev predstavljena hkrati. Lokacija hiše, ki
je integrirana s krajinsko podobo, je ključnega pomena. Po strmem bregu nad domačijo
na Visokem se proti vrhovom Polhograjskega hribovja razprostirajo travniki in senožeti.
Pogledi se odpirajo na posamezne vrhove, oziroma po Poljanski dolini proti zahodu do
Soriške planine, na drugo stran do Škofje Loke. Osnovni naselbinski tip hribovske kmetije
je hiša z gospodarskim poslopjem.
Arhitekturna zasnova iz leta 1995 temelji na konceptu stanovanjske domačije za
meščana, ki črpa izvorni motiv iz tipologije kmetij ali gospodarskih objektov. Hiša sledi
velikostnemu razredu lokalne gradnje, hkrati pa je enovita in neorgansko zastavljena. Na
ta način je nova zasnova sodobna in hkrati oblikovno dovolj blizu tradicionalni gradnji na
tem območju. Po navajanju avtorja (LIST, april 1996) je bilo potrebno narediti vsaj dve
dimenziji objekta dovolj veliki, da je bila ta navezava možna in jasna. Lokacija na strmem
bregu je narekovala ozko in dolgo stavbo. Izhodišče za oblikovanje značaja stavbe, ki se
po svoji funkciji in pomenu razlikuje od okoliških hiš, je bilo privzemanje osnovnih
geometrijskih oz. stereometričnih oblik tega prostora ter privzemanje osnovnih lastnosti
oblikovanja v tem prostoru. Predvsem gre pri tem za zadržano izraznost, upoštevanje
materialnega karakterja in nasploh za preprostost in iskrenost postopka umeščanja
novega programa v obstoječi ambientalni okvir. Uporabljeni so naravni in lokalni materiali,
ki le v določenih pozicijah spretnemu opazovalcu dajejo informacijo, da njihova obdelava
rabi drugemu namenu in pomenu. Precej odprta fasada na jugozahodni strani že sama po
sebi dovolj nazorno govori o novi naselbinski kulturi na tem mestu.
Logika programske zasnove je na tej strmi lokaciji obrnjena, saj je vstop v hišo z vrha.
Pritličje je sicer še vedno namenjeno kuhinji, jedilnici in delovnemu prostoru, dnevna soba
z bazenom in drugimi prostori pa je nadstropje nižje. Pod njimi so spalnice s servisnimi in
pomožnimi prostori. Garaža za dva avtomobila je postavljena nasproti vhoda v prizidek, ki
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s svojo strešino priča o pomožnem prostoru, vendar na tak način, da hkrati definira novo
traso poti in vstopni pokriti prostor. Terasa, ki povezuje bivalne prostore z odprto krajino je
verjetno najmanj domač element te ureditve, saj daje informacijo o drugačni naravi
objekta.
Zasnova zgrajenega objekta iz leta 2002 je drugačna od tiste v zgodnjih fazah načrtovanja
in temelji predvsem na bivalni zasnovi hiše ter vizualnem opazovanja krajine. Spremembe
iz prvotnega načrta lahko pripišemo večjim (pravnim) omejitvam in zato potrebnim
spremembam arhitekturne zasnove. Vhod ostaja v enaki višini, le da se sedaj vstopa
naravnost v bivalni del hiše s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. Vse to je en sam prostor z
galerijo, ki je del mansarde. V zaprtem delu mansarde nad garažo je spalni del hiše, ki
ima zastekljeni del orientiran v drugo smer. Pod bivalno etažo je klet, kjer so servisni in
pomožni prostori z izhodi v odprto krajino. Etaži sta med seboj povezani z dvema
stopniščema na vsaki strani objekta in enim v objektu, ki povezuje tudi mansardo.
Razlika med zasnovama s stališča stika med bivalnimi prostori in odprto krajino je jasna.
Zasnova iz leta 1995 temelji na povezavi, ki z glavne ceste steče etažo niže skozi bivalne
prostore z bazenom in naprej na drugo stran objekta k ponovnemu stiku s cesto.
Povezava je dvosmerna: v eno smer je omenjena fizična povezava s cesto, v drugo, na
njo pravokotno smer, pa je povezava z odprto krajino skozi stekleno steno ali teraso ob
fasadi vizualna. V novejši zasnovi bivalni prostori (razen vhoda) nimajo stika z odprtim
prostorom. Zasnova temelji na opazovanju krajine, neposreden stik imajo le prostori v
kleti. V obeh primerih je v obeh zasnovah bivalnih prostorov v hiši uporabljena galerija, ki
z velikimi steklenimi površinami naredi notranjost hiše bolj zračno ter odprto. Žal končna
zasnova ne izkorišča enakega potenciala, kot ga ima s stališča povezav s krajino zasnova
iz leta 1995.
Z vidika umestitve objekta v širši prostor oz. umestitve glede na specifično mikrolokacijo
obe zasnovi izkazujeta inventivne prijeme za doseganje zlitja objekta s krajino. Hiša s
svojo zasnovo izrablja višinsko razliko, gradi na vertikalnih in horizontalnih povezavah in
se podreja pogledom, zaradi katerih je sama lokacija tako edinstvena.

Slika 86 (levo) Prikaz hiše na Kovskem vrhu, zasnova iz leta 1995. Lepo je viden dostop s ceste v bivalne
prostore v spodnji etaži, vhod, ki vodi do galerije v zgornji etaži ter umestitev hiše v širši prostor
(List..., 1996: 46)
Slika 87 (desno) Pogled iz dnevne sobe hiše na Kovskem vrhu, objekt iz leta 2002. Gre za ključni pogled iz
dnevne sobe, iz katere ni neposrednih povezav v odprt prostor (Hiše, 2005: 69)
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5

KRAJINSKO OBLIKOVANJE VRTOV OB OBJEKTIH IZBRANIH ARHITEKTURNIH
PRIMEROV

Zaključna faza diplomskega dela temelji na pregledu in analizi odprtega prostora ob
slovenskih primerih enodružinskih hiš. Ta faza je pomembna za vzpostavitev oblikovalskih
smernic za krajinsko oblikovanje odprtega prostora ob enodružinski hiši. Namen poglavja
je pregledati nekatere krajinske ureditve ob arhitekturnih primerih, jih razčleniti s stališča
oblikovnega povezovanja hiše z vrtom ter na določenem arhitekturnem primeru pokazati
različne možnosti oblikovanja hiše in vrta kot zaključene celote. Krajinske ureditve
enodružinskih hiš, ki so bile pregledane in analizirane v arhitekturnem pregledu, je možno
razbrati le iz slikovnega gradiva, ki je na voljo ob posameznem arhitekturnem primeru. Ker
so bili ti primeri hiš po vnaprej določenih merilih že v izboru dveh publikacij, analiza temelji
na slikovnem gradivu, ki pa ni nujno aktualno ali primerljivo s sodobnim krajinskim
oblikovanjem. Slednje se predvsem navezuje na primere iz publikacije »List:
Enodružinska hiša v Sloveniji '45-'95«, ki je bila izdana aprila 1996 in zajema arhitekturni
pregled iz obdobja med leti 1945 in 1995. Več gradiva na katerem temelji analiza«, je na
voljo v novejši publikaciji »Hiše - Sodobna slovenska stanovanjska arhitektura«, kjer so na
voljo tudi podatki o avtorju morebitne krajinske ureditve ob objektu.
Število arhitekturnih primerov ob katerih je naveden tudi avtor krajinske ureditve je
majhno; le pri nekaj primerih je bil skupaj z investicijo hiše strokovno urejen tudi
pripadajoči odprt prostor. Podatki o morebitnih avtorjih krajinskih ureditev ob objektih so
poleg tega lahko pomanjkljivi, saj je informacija o projektu na voljo le za primere,
predstavljene v publikaciji »Hiše – Sodobna stanovanjska arhitektura«. V publikaciji »List:
Enodružinska hiša v Sloveniji '45-« podatkov o krajinskih ureditvah ob objektih ni.
Seveda bi bilo nerealno pričakovati, da so vse ureditve vrtov ob hišah avtorska dela
krajinskih arhitektov, saj je domena urejanja prostora ob hiši razdeljena med različne
(pol)profesionalne profile oz. ljudi, ki se z oblikovanjem in urejanjem vrtov ukvarjajo zgolj
ljubiteljsko. Tako lahko med posameznimi ureditvami opazimo precejšno razliko v
kakovosti. Primerov, kjer so odprt prostor ob hiši oblikovali krajinski arhitekti, v
arhitekturnem pregledu ni veliko. Med 31 primeri v publikaciji »Hiše - Sodobna slovenska
stanovanjska arhitektura«, za katere so na voljo podatki o projektu, so krajinski arhitekti
(predvsem kot samostojni projektanti) kot oblikovalci odprtega prostora sodelovali v 7
primerih. In tudi ta odstotek je lahko varljiv, kajti veliko krajinskih ureditev se projektira in
izvaja naknadno, v večini primerov tudi nekaj let po tem, ko je bil objekt dokončan. Čeprav
je strokovno načrtovanih in oblikovanih vrtov le nekaj, lahko v arhitekturnem pregledu v
primerjavi z drugimi ureditvami ob objektu opazimo dokaj očitne razlike. Te se kažejo
predvsem v mnogo večji oblikovalski kompleksnosti in členitvi odprtega prostora z
uporabo rastlinskih prvin in drugih gradbenih elementov. Vrtovi so programsko in
funkcionalno bogatejši in se navezujejo na glavni objekt s potmi, pogledi ter izbranimi
vizurami. V teh vrtovih je jasno izoblikovan oblikovalski jezik, ki je v večini primerov blizu
tistemu, ki ga odraža pripadajoči objekt.
V nadaljevanju sta predstavljeni dve krajinski ureditvi ob stanovanjskih objektih, ki sta delo
krajinskih arhitektov in izražata določeno raven večplastnosti načrtovanja v povezavi z
arhitekturnim objektom.
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Zunanja ureditev ob stanovanjsko-gospodarskem kompleksu pri Ljubljani; krajinsko
oblikovanje: Landscape d.o.o.; arhitektura: A.Jug s sodelavci; projekt 1998-2001; izvedba:
2001-2004;

Slika 88 (zgoraj) Pogled iz parka proti objektu prenovljene pristave (foto: Miran Kambič, Hiše, 2005: 48)
Slika 89 (levo spodaj) Pogled od pokritega bazena skozi stekleno steno, ki poteka vzdolž celotne stranice
(foto: Miran Kambič, Hiše, 2005: 49)
Slika 90 (desno spodaj) Pogled iz osrednjega salona na krajinsko parkovno ureditev ob objektu (foto: Miran
Kambič, Hiše, 2005: 48)

Gre za prenovo in revitalizacijo spomeniško zaščitene pristave iz leta 1530; stroge
urbanistične in spomeniškovarstvene zahteve, ki določajo originalne tlorisne gabarite z
oživitvijo prvotne zunanje ureditve. Ta zajema subtilno prenovljen baročni park s
prvotnima vrtnima paviljonoma. Krajinska ureditev je parkovne narave, z veliko tratno
ploskvijo ter posamezno, ponekod gručasto zasajeno drevnino. V zasnovo so integrirani
različni individualni motivi skulpturalne narave. Zasnova se programsko in funkcionalno
navezuje na objekt. Izbrani pogledi do določenih motivov so osredotočeni v nekaterih
notranjih bivalnih prostorih (osrednji salon, bazen). Čistost in preglednost zasnove je blizu
prenovljenemu osrednjemu objektu, ki ima velike steklene površine v kombinaciji s fasado
bele barve. Zaključki fasade so obloženi z drobno strukturiranim kamnom. Osrednji salon
je galerija, kar pomeni povečan volumen prostora z uporabo steklenih sten v obeh
nadstropjih. Tako se prostor zdi večji ter hkrati ustvari vtis primerljivega merila z odprtim
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prostorom na drugi strani steklene stene. Obiskovalec ima vtis, da se prostor nadaljuje v
park, ki ga daljšajo osno locirani motivi vse do paviljona, ki pomaga ustvariti globino
prostora.
Zunanja ureditev ob hiši Novak v Starem Trgu; krajinsko oblikovanje: Tanja Simonič;
arhitektura: J.Koželj; soavtor: J.Jaki; projekt: 2000; izvedba: 2002-2003;

Slika 91 (zgoraj) Pogled s ceste na vse tri objekte. V ospredju garažna lopa, desno stanovanjski objekt in
vrtna uta na levi strani (foto: Miran Kambič, Hiše, 2005: 60)
Slika 92 (levo spodaj) Pogled proti stanovanjskemu objektu vzdolž potoka. Vidijo se funkcionalne poti med
posameznimi objekti, čez potok so urejene manjše brvi (foto: Miran Kambič, Hiše, 2005: 61)
Slika 93 (desno spodaj) Pogled na leseno teraso pred stanovanjskim objektom. Prehod v bivalne prostore v
pritličju je neposreden skozi steklena vrata, zastirke na vodilih omogočajo uravnavanje svetlobe, ki
prihaja v objekt (foto: Miran Kambič, Hiše, 2005: 61)

Družinsko hišo na podeželju, umeščeno ob gozdni rob, zaključujeta dva dodatna objekta ;
garažna lopa in vrtna uta, vsaka s svojim pripadajočim prostorom. Umestitev objektov na
rob parcele je posledica prilagoditve naravnemu okolju, zato da sredinski del parcele, tki
ga prečka struga potoka, še dopušča morebitne poznejše dodatne ureditve. Raznovrstne
ambiente, ki jih ustvarja krajinska ureditev, povezuje arhitektura sodobnih lesenih
konstrukcij. Lega stanovanjskega objekta omogoča atraktivne poglede proti dolini, hkrati
pa s premišljeno umestitvijo drugih dveh objektov zakriva neugodne poglede proti
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sosedom. Krajinska ureditev je zadržana in v večji meri povzema značaj okoliške gozdne
krajine z manjšimi jasami. Zaradi tega je meja med ureditvijo in naravno gozdno krajino na
nekaterih mestih zakrita. Kot osrednji motiv je v zasnovi integriran obstoječi potok.
Celotna ureditev z objekti prevzema podobo domačije, motiv med krajinsko ureditvijo in
arhitekturo, kar se navsezadnje izkazuje tudi v uporabi naravnih materialov na fasadi.
Iz drugih primerov enodružinske hiše s pripadajočim odprtim prostorom, ki v arhitekturnem
pregledu v času objave niso imele oblikovanega vrta, lahko razberemo nekatere drugačne
lastnosti. Ne glede na (ne)oblikovanost lahko za nekatere primere predvidevamo, da je
ureditev nastala hkrati (ali kasneje) z arhitekturnim načrtom objekta. Taki načrti in ureditve
imajo odkrito drugačen značaj od tistih, ki jih je načrtno oblikovan krajinski arhitekt.
Razlogi za to so kompleksni, vendar ostaja dejstvo, da so ti vrtovi oblikovani mnogo
slabše kot druge prikazane krajinske ureditve. To je očitno tudi ob nekaterih arhitekturnih
primerih, ki imajo iz različnih vzrokov tako v strokovni kot javni sferi nek poseben status.
Primer je lahko (tudi že omenjeni) objekt rezidence nizozemskega veleposlaništva v
Ljubljani, arhitekturnega biroja Bevk Perović, ki je bil nominiran za mednarodno
arhitekturno nagrado Piranezi, skupaj z nagrado Prešernovega sklada za arhitekturni
opus, v katerem je med drugim tudi objekt rezidence nizozemskega veleposlanika.
Čeprav je objekt arhitekturno dognan in ima določene nastavke v smislu povezovanja hiše
z vrtom, slednji sploh ni oblikovan. Razen osrednje travnate površine z lesenima terasama
in nekaj drevesi, ki se sicer navezujejo na likovnost fasade, v vrtu ni ničesar, kar bi ga
funkcionalno ter programsko oblikovalo. V vrtu prav tako ni zasajena nobena grmovnica in
tudi ni funkcionalnih poti, zelenjavnega vrta ali drugih elementov, ki bi nakazovali
programsko ali funkcionalno kompleksnost krajinske zasnove. Morda si lahko
(ne)oblikovanost odprtega prostora ob objektu razlagamo kot minimalističen pristop, ki je
blizu likovnosti objekta, vendar je kot tak večinoma neuporaben. Prostor je do uporabnika
ravnodušen in ga na nikakršen način ne nagovarja k preživljanju prostega časa v vrtu.
Prostor ob objektu je tako programsko kot funkcionalno nestrukturiran in kot tak ne
izkorišča nobenih potencialov, ki jih kaže objekt. Tudi leseni terasi ob hiši sta sorazmerno
neuporabni, saj ne ponujata nobene zaščite pred vremenskimi vplivi. Tako v poletnem
času neposredna izpostavljenost soncu zadržuje uporabnike znotraj objekta in jih ne
vzpodbuja k preživljanju časa na prostem. Drevnina je neizrazita, zasajena posamično ter
sorazmerno daleč stran od objekta, zato v vrtu ni ustrezne mikroklime, ki bi jo lahko
ustvarjala strnjena vegetacija.
Nizozemska rezidenca v Ljubljani ni edini tak primer. V arhitekturnem pregledu je večje
število primerov, ki so arhitekturno zelo izpopolnjeni ter se s svojo zasnovo sicer nagibajo
k programski ter funkcionalni povezavi z vrtom, vendar ta ne izkorišča potencialov, ki jih
lahko ima taka povezava. Razloge za tak odnos do oblikovanja prostora ob objektu lahko
iščemo tudi v razlikah med posameznimi strokami, v tem primeru med arhitekti in
krajinskimi arhitekti. Arhitekt kot avtor novega objekta v prostoru dojema vegetacijo
drugače, kot to razume krajinski arhitekt; slednjemu je vegetacija osnovni gradnik, s
katerim oblikuje prostor. V nekaterih primerih lahko pride do nasprotij med obema
načrtovalcema, če so rešitve arhitekta lahko konfliktne s krajinsko arhitekturo in obratno,
vendar ne na račun končnega uporabnika.
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Slika 94 (levo zgoraj) Ureditev vrta ob enodružinski hiši v Črnučah. Očitna je prekinitev povezav med vrtom
oz. zelenico ter objektom; Bevk Perović Arhitekti; 2004 (foto: Miran Kambič, Hiše, 2005: 61)
Slika 95 (desno zgoraj) Ureditev ob objektu rezidence nizozemskega veleposlaništva v Ljubljani. Prostor je do
uporabnika ravnodušen in ga na nikakršen način ne nagovarja k preživljanju prostega časa v vrtu;
Bevk Perović Arhitekti; 2004 (foto: Sergej Hiti)
Slika 96 (levo spodaj) Pogled iz dnevne sobe v vrt pritlične atrijske hiše v Ljubljani. Avtorja A.Prinčič,
T.Jelovšek; 2000 (foto: Miran Kambič, Hiše, 2005: 61)
Slika 97 (desno spodaj) Ureditev odprtega prostora ob hiši v Novem mestu. Terasa ob izhodu na vrt je za
bogatejši program premajhna, nadstrešek zaradi svoje višine ne ponuja nikakršne zaščite; S.Micullić,
B.Leva; 2002 (foto: Miran Kambič, Hiše, 2005: 71)

Ne glede na morebitne razloge za (ne)oblikovanost prostora ob enodružinskem objektu se
uporabniki v številnih primerih tudi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ob izgradnji in
dokončanju objekta šele naknadno odločajo za ureditev vrta oz. prostora ob hiši. Tako se
krajinski arhitekti srečujejo s situacijami, kjer trenutna ureditev prostora nima programske
pestrosti, ki jo želijo uporabniki. V prostoru tako lahko prihaja do določenih konfliktov med
programsko in funkcionalno zasnovo objekta in zasnovo odprtega prostora ob njem
(prehodi, oblike prehajanja, materiali, vizure ipd.). Temu bi se lahko izognili, če bi zasnovi
vrta in hiše nastajali hkrati, ob dialogu med arhitektom in krajinskim arhitektom. Novo
oblikovanje odprtega prostora bi tako že v izhodišču reševalo morebitna odprta vprašanja
ter šele pod določenimi omejitvami na novo oblikovala uporabniku prijazen ambient.
V zaključku diplomske naloge so na izbranem arhitekturnem primeru predlagana nekatera
oblikovalska izhodišča za oblikovanje odprtega prostora ob enodružinskem objektu,
katerih namen je ustvariti oblikovalsko skladno celoto hiše s pripadajočim vrtom.
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5.1

SMERNICE ZA KRAJINSKO OBIKOVANJE
OBSTOJEČEM ENODRUŽINSKEM OBJEKTU

ODPRTEGA

PROSTORA

OB

V zaključnem delu diplomske naloge so na izbranem arhitekturnem primeru obstoječe
hiše z nezadovoljivo oblikovanim odprtim prostorom ob pomoči fotomontaže preverjeni
trije možni pristopi k oblikovanju vrta. Oblikovanje odprtega prostora ob objektu temelji na
osnovnih merilih in izhodiščih, ki so bila določena v začetnih poglavjih diplomskega dela:
umestitev objekta v širši prostor in značilnosti (mikro) lokacije, programska in funkcionalna
povezljivost hiše in vrta, uporaba materialov v krajinski in arhitekturni zasnovi ter uporaba
določenih arhitekturnih elementov kot vmesnega člena med objektom ter odprtim
prostorom. Eden glavnih ciljev je oblikovati vrt skupaj z enodružinsko hišo v celovito
harmonično bivanjsko enoto.
Izbrani arhitekturni primer je objekt rezidence nizozemskega veleposlaništva v Ljubljani,
arhitekturnega biroja Bevk Perović. Primer je aktualen tako zaradi svoje arhitekturne in
krajinske zasnove kot zaradi nagrad in priznanj širše strokovne javnosti (nominacija za
mednarodno arhitekturno nagrado Piranezi, nagrada Prešernovega sklada 2005). Objekt
je aplikativno primeren za hipotetičen preizkus novega krajinskega oblikovanja
obstoječega vrta ob dokončanem objektu. Programsko ter funkcionalno arhitekturna
zasnova sicer nakazuje določene tendence do povezovanja z odprtim prostorom vendar
pa te ostajajo neizkoriščene in so s funkcionalnega stališča dokaj neuporabne. Situacija s
potrebo po novem oblikovanju odprtega prostora ob objektu je hipotetična.
Novo krajinsko oblikovanje ob obstoječem objektu s pripadajočim odprtim prostorom, z
obstoječimi vhodi, umestitvijo objekta na parceli in orientacijo v prostoru zahteva od
krajinskega arhitekta da se dela loti drugače, kot bi to storil ob novogradnji, kjer zasnova
vrta nastaja vzporedno z arhitekturno zasnovo objekta. Zasnovo novega vrta je potrebno
prilagoditi obstoječemu stanju, predvsem programski in funkcionalni zasnovi objekta,
prehodom med objektom in vrtom, pogledom iz bivalnih prostorov, posameznim motivom
v vrtu in dostopom na parcelo. Oblikovanje posameznih programskih centrov,
funkcionalnih vozlišč in ostalih elementov v vrtu je drugotnega pomena. Do oblikovanja
praznega prostora ob objektu lahko krajinski arhitekt pristopi z dveh različnih stališč:
bodisi je pri svojem oblikovanju indiferenten do objekta ali pa kot ustvarjalni oblikovalec
upošteva značilnosti objekta in s krajinsko zasnovo doda ter nadgradi obstoječo
zasnovo. V prvem primeru, ko je krajinski arhitekt indiferenten do obstoječega objekta,
lahko prostor oblikuje brez kakršnih koli navezav na značilnosti objekta, upoštevajoč samo
osnovne programsko - funkcionalne navezave, ki jih nudi objekt. V drugem primeru se
krajinski arhitekt naveže na programsko ter funkcionalno zasnovo objekta in skupaj z
vhodi in z novo zasnovo odprtega prostora ustvari kompleksnejši in programsko bogatejši
prostor. Aktualno je predvsem vprašanje oblikovanja odprtega prostora v skladu z
obstoječim objektom; torej tako krajinsko oblikovanje, ki upošteva pojavnost
arhitekture ter z njo oblikovno ne tekmuje, ampak jo v oblikovalskem jeziku podpre
ter nadgradi v bolj kakovostno bivanjsko okolje, ob tem pa izpolni vse programske
zahteve uporabnika. Končna zasnova mora biti večplastna, kompleksna ter mora
hkrati zadovoljiti vse potrebe in cilje naročnika.
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Prazen odprt prostor ob obstoječem objektu lahko oblikujemo na tri različne načine, ti so:
•

Oblikovanje odprtega prostora ob objektu z uporabo gostih zasaditev drevnine
in grmovnic na celotni površini parcele.

•

Oblikovanje odprtega prostora ob objektu z minimalističnim pristopom in subtilno
uporabo drevnine in grmovnic na celotni površini parcele.

•

Oblikovanje odprtega prostora ob objektu z zasaditvami drevnine in grmovnic,
uporabo različnih prvin in arhitekturnih elementov ter ob upoštevanju oblikovnosti
obstoječe arhitekture.

Z namenom prikazati razlike med različnimi pristopi do oblikovanja so v nadaljevanju
predstavljeni vsi trije primeri.
5.1.1

Oblikovanje odprtega prostora ob objektu z uporabo močnih zasaditev
drevnine in grmovnic na celotni površini parcele

Prvi pristop k oblikovanju praznega prostora ob obstoječem objektu je uporaba močnih
zasaditev drevnine in grmovnic. To je izrazito kontrasten odnos, saj prazen prostor
postane gosto zasajen. Do obstoječega objekta je tako izkazan indiferenten odnos, saj
visoke grmovnice in drevnina povsem zakrijejo objekt. Na ta način se degradira
sporočilnost in likovnost objekta ter njegove fasade ter ga s stališča gledalca percepcijsko
postavi v drugi plan. Kontrastnost take zasnove lahko razumemo na različnih ravneh, vse
pa temelji na odnosu med objektom in vrtom: kontrast tonskih vrednosti (svetlo – temno),
oblikovnih lastnosti (zasajeno – prosto, odprto; grajeno – organsko; trdo – mehko),
kontrast tekstur (zasaditev – fasada) ipd. Upoštevati je potrebno tudi časovni element
krajinske zasnove, ki je z letnimi časi ter obdobji v rasti posameznih rastlin vsakokrat
drugačen. Tako se zasnova vrta skozi leto spreminja zlasti v barvnih odtenkih (pomlad,
jesen) spreminja pa se tudi struktura krajinske zasnove, ki z odpadlim listjem lahko
postane vidnejša. Hkrati pa pride do veljave tudi objekt. Spremenljivost krajinske zasnove
vnaša v prostor razgibanost, ki je objekt sam po sebi nima.
5.1.2

Oblikovanje odprtega prostora ob objektu z minimalističnim pristopom in
subtilno uporabo drevnine in grmovnic na celotni površini parcele

Druga možnost oblikovanja praznega prostora ob obstoječem objektu je minimalistični
pristop s subtilno uporabo drevnine in grmovnic na celotni površini parcele. Tak pristop
postavlja obstoječo arhitekturo v prednji plan, saj ta s svojo pojavnostjo v percepciji
gledalca prevladuje. Arhitektura ima vlogo dominante v prostoru, pripadajoč odprt prostor
je zaradi tega percepcijsko potisnjen v drugi plan. Kontrast med organskim in grajenim je
tu največji, prevladuje grajeno. Zaradi neizrazitosti krajinske zasnove so kontrasti med
oblikovnimi lastnostmi in teksturami večji, vendar je v vidnem polju gledalca izrazitejši
objekt. Z manipulacijo lokacije, oblike, barve in likovnosti objekta na parceli se vtis
arhitekture, ki obvladuje podrejeno okolico, lahko še povečuje. Primerov je več: italijanska
renesančna vila Rotonda, hiša Farnsworth Miesa van der Roheja, vila Savoye Le
Corbusiera ter nenazadnje tudi hiša Fallingwater Franka Lloyda Wrighta. Nekatere
vzporednice lahko najdemo navsezadnje tudi v domačem primeru rezidence
nizozemskega veleposlaništva. V vseh primerih gre za individualistično arhitekturo, ki se s
svojo zasnovo opira na značilnosti (mikro)lokacije, vendar jo hkrati izrablja za
poveličevanje arhitekture kot objekta. Vselej je lokacija tisti dejavnik, ki daje poleg
specifične arhitekturne zasnove hišam določeno edinstvenost, unikatnost kljub dejstvu, da
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nekatere lokacije teh objektov niso najprimernejše za gradnjo. Okolje je podrejeno
bivanjski kakovosti, določenim estetskih vrednotam ter elitizmu lokacije in arhitekture.
Načeloma bi tako lahko katerikoli izmed omenjenih primerov bil umeščen v katerokoli
drugo (naravno) okolje in bi še vedno funkcioniral bolje ali vsaj tako dobro kot na sedanji
lokaciji. Torej ni nobene potrebe ali želje po povezovanju odprtega prostora okoliške
krajine z arhitekturo, če ne štejemo izbranih pogledov, lastnosti lokacije ter funkcionalnih
dostopov.
V izbranem primeru rezidence nizozemskega veleposlaništva sedanja ureditev odprtega
prostora ob hiši ustreza oblikovanju z minimalističnim pristopom. Prostor je do uporabnika
ravnodušen in ga na nikakršen način ne nagovarja k preživljanju prostega časa v vrtu.
Poleg tega je tako programsko kot funkcionalno nestrukturiran in kot tak ne izkorišča
nobenih potencialov, ki jih kaže objekt.

Slika 98 Primerjava dveh pristopov do oblikovanja praznega prostora ob obstoječem objektu. Oblikovanje vrta
z močno drevesno zasaditvijo (levo) in minimalističen pristop (desno). Olistana drevnina preprečuje
poglede na objekt ter ga percepcijsko potisne v drugi plan. Nasprotno pa na desni sliki objekt s svojo
pozicijo suvereno obvladuje okoliški prostor

5.1.3

Oblikovanje odprtega prostora ob objektu z zasaditvami drevnine in
grmovnic, uporabo različnih prvin in arhitekturnih elementov ter ob
upoštevanju oblikovnosti obstoječe arhitekture

Tretja možnost oblikovanja praznega prostora ob obstoječem objektu je srednja možnost
med opisanima skrajnima oblikovalskima pristopoma. Gre za oblikovanje odprtega
prostora ob objektu z zasaditvami drevnine in grmovnic ter z uporabo različnih prvin in
arhitekturnih elementov. Ključnega pomena je upoštevanje oblikovnosti obstoječe
arhitekture ob programsko funkcionalnih izhodiščih objekta. Vprašanje je, kako oblikovati
vrt ob obstoječi arhitekturi, ne da bi se zmanjšala percepcijska vrednost objekta ali
krajinske zasnove. To lahko z oblikovanjem odprtega prostora ob objektu dosežemo na
različne načine. V nadaljevanju so predstavljene nekatere usmeritve in smernice za
oblikovanje.
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Slika 99 Oblikovanje odprtega prostora ob objektu z zasaditvami drevnine in grmovnic. Uporabljene so
različne prvine in arhitekturni elementi, ob čemer je upoštevana tudi oblikovnost obstoječe
arhitekture

5.1.4

Smernice za oblikovanje z vegetacijo

Vegetacija je v krajinskemu oblikovanju najpomembnejši naravni gradbeni material.
Krajinsko zasnovo gradijo drevnina, grmovnice, pokrovne rastline, popenjavke ter travnate
površine. Drevesa in grmovnice kot rastlinske prvine so pomembne zaradi volumna in
drugih lastnosti, ki jih imajo v času ozelenjenega habitusa. Prav zaradi slednjega so
osnovni gradniki krajinske kompozicije. Z manipulacijo z drevesi oz. volumni ter
prazninami krajinski arhitekt vnaša v krajinsko zasnovo tektoničnost. Zaradi svoje
velikosti so velika drevesa in grmovnice tudi edini gradbeni element, ki je po
velikosti in volumnu primerljiv z volumnom enodružinske hiše. Dejstvo je, da arhitekti
neradi sadijo drevje preblizu objekta, zato ker olistane krošnje zakrivajo poglede na
fasado. To sicer drži, vendar ne na račun zmanjševanja kakovosti odprtega prostora za
uporabnike objekta. Navsezadnje je tudi bivanjska kakovost notranjih prostorov povezana
s kakovostjo neposrednega odprtega prostora. Položaj je preprosto rešljiv s tolikšnim
odmikom dreves in večjih grmovnic od objekta, da izbrani pogledi na objekt niso
zastrti.
Pomembna je izbira velikostnega razreda dreves in večjih grmovnic, ki prevladujejo v
vrtu. Drevo in grmovnica kot naravni element z določenim volumnom ter na drugi strani
grajeni objekt s svojim volumnom in pojavnostjo v vrtu ustvarjata določen medsebojni
odnos. Tega lahko z velikostnim razredom drevnine spreminjamo. Če v vrtu prevladujejo
drevesne vrste s habitusom, ki ima manjši volumen od objekta, dajemo slednjemu
percepcijsko večjo vrednost. Objekt kot največji element v prostoru dobi dominantno
vlogo. Seveda velja tudi nasprotno; če v vrtu prevladujejo drevesa, ki so veliko višja in
večja od objekta, tega postavljajo v podrejen položaj. Optimalno odnos med obema
dosežemo z izbiro dreves in večjih grmovnic, ki po velikosti ne presegajo višine objekta.
Tako je odnos med vrtom in objektom percepcijsko enakovreden.
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Slika 100 (levo) Različni velikostni razredi dreves v vrtu spreminjajo percepcijski odnos do objekta
Slika 101 (sredina) Oblikovne značilnosti objekta (predvsem njegovo formo) lahko z izbiro drevesnih vrst
prenesemo v vrt
Slika 102 (desno) Detajl fasade in dreves v vrtu izbranega primera rezidence nizozemskega veleposlaništva v
Ljubljani. Kombinacija lesenih in belih letev na fasadi daje močno asociacijo na lubje navadne breze
(Betula pendula), ki je glavna drevesna vrsta v vrtu in je kot pionirsko drevo močno razširjena po
severni Evropi, tudi po Nizozemskem, kar še dodatno zbuja asociacijo na program v hiši in prostor
okoli nje. Z vertikalnim načinom polaganja lesenih letev daje fasada vtis strnjenega brezovega
gozda. Bevk Perović Arhitekti; 2004 (foto: Sergej Hiti)

Nekatere oblikovne značilnosti objekta (predvsem njegovo formo) lahko v določeni
meri prenesemo tudi v vrt. Drevesa, predvsem obliko in volumen habitusa, lahko
percepcijsko povezujemo z obliko in formo objekta. Na ta način lahko že z izbiro
drevesnih vrst ustvarimo vrt, ki bo bolj harmonično zlit z obstoječim objektom. Za pritlično,
horizontalno razpotegnjeno hišo izberemo vrsto drevja, ki ima nižji, vendar širok habitus.
Nasprotno pa ob visokem in ozkem objektu izberemo vrste z ozkim in visokim habitusom.
Nenazadnje lahko formo višinsko členjenega objekta z izbiro različnih vrst dreves in večjih
grmovnic v vrtu ponovimo oz. ustvarimo drug oblikovalski efekt (kontrast, repeticija ipd.).
Tako med objektom in vrtom vzpostavimo nov, drugačen odnos ali dialog.
Povezovalni element med drevjem in objektom oz. fasado ima vsekakor barva, tekstura
in struktura posameznih vrst. S poznavanjem lastnosti posameznih vrst dreves lahko
zasaditev vizualno približamo objektu s posnemanjem vzorcev ali določenih lastnosti
fasade. Slednje velja predvsem za barvo in teksturo. Seveda je učinek najlaže dosežen z
uporabo enakih (lokalnih) naravnih materialov. V času, ko drevje ni olistano, pride v vrtu
do izraza predvsem struktura posameznih dreves. Ta v določeni meri sledi obliki
habitusa, vendar ima z oblikovalskega stališča lahko tudi povezovalno vlogo med
objektom in vrtom.
Tako drevje kot grmovne (ali pokrovne) rastlinske vrste uporabljamo v zasnovi za
preprečevanje nezaželenih in ustvarjanje novih zanimivih pogledov. Habitus drevesa
ali grmovnice uspešno preprečuje nezaželene poglede iz nadstropij, kar je uporabno v
območjih s strnjeno poselitvijo. Hkrati pa s svojimi lastnostmi (barva cvetja in listja,
jesenska barva, tekstura) vegetacija ustvarja nove privlačne poglede iz bivalnih prostorov
v hiši. Za ustvarjanje navidezne globine je primerna uporaba dreves ter grmovnic v
planih. Zasaditev v pasovih, ki si sledijo in so lahko tudi zmaknjeni iz osi, daje zaradi razlik
v barvi, tonu in senci opazovalcu dodaten občutek globine. Manipulacija s pogledi,
perspektivami in motivi, med katerimi je lahko tudi objekt, vnaša v vrt novo razsežnost.
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Travnate površine in površine pokrite, s pokrovno vegetacijo sicer nimajo takega volumna
kot drevje ali grmovnice, vendar so vseeno pomembna oblikovalska prvina. Travnata
površina ob objektu v kombinaciji s fasado ter glavnim vhodom je uveljavljen oblikovalski
motiv. Zaradi odnosa med prosto površino in objektom dobi slednji večjo
percepcijsko vrednost. Seveda pa ima prosta travnata površina tik ob objektu ter
njegovih programskih vozliščih in bivalnih prostorih največjo funkcijo kot odprt
večnamenski prostor, ki je prilagodljiv in primeren za različne programe.
5.1.5

Smernice za oblikovanje vrta z arhitekturnimi elementi

Naslednja skupina smernic za oblikovanje oprtega prostora ob obstoječem objektu velja
oblikovanju in umestitvi nekaterih arhitekturnih elementov v vrt. Najpogosteje govorimo o
arhitekturnih elementih, ki imajo v zasnovi vlogo vmesnega člena med vrtom in
bivalnimi prostori v hiši. Gre za terase, pergole, nadstreške in nadstreške s stebriščem.
Omeniti je treba elemente za premagovanje višinskih razlik med bivalnimi prostori v hiši
ter nivojem vrta (stopnišče, klančina). S povezovanjem tako v vrt kot v bivalne dele hiše
prevzemajo ti elementi vlogo novega programskega in funkcionalnega vozlišča.
Percepcijsko lahko delujejo kot podaljšek dnevne sobe, vendar ponujajo uporabniku tudi
drugačno doživljajsko izkušnjo. Predvsem v kombinaciji z izbrano vegetacijo
(popenjavke, drevesa) lahko varujejo pred vremenskimi vplivi, obenem pa plodovi in
atraktivne jesenske barve delujejo kot prijeten motiv. Ena glavnih prednosti uporabe
arhitekturnih elementov v vrtu je njihova manipulacija in možnost prilagoditve
specifičnim potrebam glede zasnove, oblike, materiala, uporabnosti, sence in drugih
preferenc naročnika. Možnosti ostajajo tudi v kombinaciji elementov predvsem v
kombiniranju različnih programskih centrov v vrtu in hiši.
Z vidika povezovanja ter integracije programske in funkcionalne zasnove hiše in vrta je
ključnega pomena uporaba elementov, ki so obenem del objekta in del vrta. Gre za
posamezne arhitekturne elemente oz. za izbiro materialov in oblik. Tako v zgodovinskem
pregledu kot v arhitekturnem pregledu slovenskih enodružinskih hiš so določeni primeri,
kjer si vrt in objekt delita nekatere elemente oz. arhitekturne konstrukcije. Takšna je
uporaba lesene terase in klopi, ki se z vrta nadaljuje v bivalne prostore v hiši (vrt Martin,
vrt Donnell, avtor Thomas Church) in domač primer steklenega zimskega vrta oz. dnevne
sobe, ki sega v vrt (hiša Feliks, Ljubljana, avtorica dr. Dominika Batista). V obeh primerih
je meja med hišo in vrtom steklena stena z možnostjo odpiranja po posameznih panelih.
Tako je bivalni del hiše dobesedno postavljen v vrt. Enak učinek ima lahko uporaba
enakega materiala ali oblike v hiši in vrtu: lesena terasa z enotno teksturo, kamnit tlak z
enotnim vzorcem ipd.
Čeprav v diplomski nalogi tema objektov v vrtu ni bila posebej obdelana, lahko iz analize
zgodovinskih in slovenskih arhitekturnih primerov podam nekatere smernice za
oblikovanje. Manjši objekt v vrtu je namenjen posebnim programom: aktivnosti, ki bi
drugače potekala v objektu (glasba), ustvarjanju posebnega ambienta ali kot dopolnilni oz.
servisni objekt (ob bazenu, vrtna lopa, paviljon). Integracija takega objekta v krajinsko
zasnovo lahko deluje kot osrednji motiv v vrtu ali celo kot osrednjo programsko
vozlišče. Objekt naj bo predvsem lahke konstrukcije in iz v krajinski zasnovi uporabljenih
materialov (les, kamen).
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5.1.6

Druge oblikovalske usmeritve

Ob koncu dodajam še nekatere druge usmeritve za oblikovanje odprtega prostora, ki
izhajajo iz analize zgodovinskih in slovenskih arhitekturnih primerov.
Krajinsko oblikovanje naj bo predvsem večplastno, kompleksno, saj mora hkrati zadostiti
potrebam in željam naročnika. Podrejeno mora biti funkcionalni uporabnosti bivanja na
prostem; vrt naj bi bil namenjen tudi uporabi in ne samo estetskemu videzu. Za zasnovo je
tako izrednega pomena vegetacija in izbira posameznih rastlinskih vrst, ki naj bodo
izbrane zaradi svojih odlik kot posameznega botanična bitja, zaradi plastičnosti, ki se v
rastnem ciklu nenehno spreminja. Nenazadnje je pomembna tudi integracija obstoječe
drevnine v novo zasnovo, predvsem rastlin, ki so vizualno, programsko ali funkcionalno
privlačne in zanimive..
Integracija hiše in vrta je pri sodobni krajinski in tudi arhitekturni zasnovi ključnega
pomena za dojemanje hiše in vrta kot enotnega bivalnega okolja. V stiku med
bivalnimi prostori na vrtu in v hiši je pomembna izbira materialov: s prihodom sodobnih in
ekonomičnih materialov med njimi prednjači predvsem steklo. Ta percepcijsko približa vrt
hiši in obratno - še posebej, če so omogočeni prehodi oz. če se da steklene stene v delih
ali v celoti odstraniti. Izrednega pomena je oblikovanje dejanskega stika ter prehoda iz
hiše v vrt. V različnih tako zgodovinskih kot modernih arhitekturnih primerih se pojavlja
rešitev v obliki široke strešne kapi, ki sega čez strukturo hiše. Na ta način se poleti omeji
količino svetlobe v bivalne prostore in hkrati ni oviran prodor zimskega sonca v objekt.
Kadar nova zasnova vrta nastaja ob obstoječem objektu, je potrebno upoštevati vizure iz
bivalnih prostorov v hiši. Manipulacija in vodenje pogledov se lahko usmerja z
robovi, teksturo ali strukturo posameznih elementov v vrtu. V manjših vrtovih je potrebno
pozornost nameniti dodatnemu razslojevanju in strukturiranju omejenega prostora, ki
zmanjša percepcijske dimenzije lokacije. Tudi v pregledni zasnovi lahko manipulacija z
elementi poveča učinek »ne videnega«. Z zastiranjem in usmerjanjem pogledov ter z
vodenjem in obračanjem gledalca, ki se premika skozi vrt, se lahko ustvari varljiv občutek
večjega prostora, kot ta v resnici je.
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6

SKLEP

Povezanost bivalne arhitekture s pripadajočim prostorom je ključna prvina pri dojemanju
bivališča in vrta kot zaokrožene kakovostne bivanjske celote, ki pa je ni jemati za
samoumevno. Prevladujoč tip konvencionalne prostostoječe enodružinske hiše v Sloveniji
v večini primerov ima sorazmerno malo ali sploh nima zunanjega odprtega prostora, ki bi
bil v prvi vrsti namenjen preživljanju prostega časa. Taka oblika hiše ima s krajinsko
arhitekturnega vidika določene pomanjkljivosti, vsekakor pa v velikem številu primerov
uporabnikom ne nudi enake kakovosti povezovanja kot jo ima objekt s tesno povezavo
bivalnega dela hiše z vrtom. Čeprav v zadnjih nekaj desetletjih dobiva povezava odprtega
prostora z bivalnimi prostori v hiši vedno večjo prioriteto, se ta kaže predvsem v novih
arhitekturnih zasnovah enodružinskih hiš. Vendar tudi ti arhitekturni primeri, ki v svoji
zasnovi postavljajo kot izhodišče povezavo z odprtim prostorom, niso povsem programsko
ter funkcionalno zadovoljivi.
Analiza zgodovinskih in aktualnih slovenskih arhitekturnih primerov temelji na izhodiščih,
ki so se s stališča bivanjske kakovosti, kakovosti povezovanja hiše z vrtom, estetike in
funkcionalno programske zasnove izkazale kot boljše rešitve. Zgodovinski pregled
arhitekturnih in krajinskoarhitekturnih primerov se opira predvsem na razvoj ter odnos
krajinskega oblikovanja odprtega prostora do arhitekture tistega obdobja. Analiza pokaže
primere, kjer je tako arhitektura kot vrtno oblikovanje v medsebojnih odnosih lahko
indiferentno in kot tako lahko obstaja neodvisno. Obstajajo pa primeri, kjer sta arhitektura
in krajinsko oblikovanje odprtega prostora ob objektu tesno integrirana v skupno celovito
zasnovo. V slednjih pridejo do izraza predvsem posegi v samo zasnovo objekta kot vrta,
prav tako so ključnega pomena različni načini povezovanja med obema, uporaba
arhitekturnih elementov ter specifičnost programa in lokacije, ki nenazadnje pripomore k
boljšemu oblikovanju arhitekture in vrta.
V nadaljevanju diplomskega dela sta bila s stališča oblikovnega povezovanja hiše in vrta
opravljena pregled in analiza odprtega prostora ob slovenskih primerih enodružinskih hiš.
Čeprav zaradi pomanjkljivih podatkov o izvedenih krajinskoarhitekturnih projektih
oblikovanja odprtega prostora ob objektih vsi izbrani arhitekturni primeri niso neposredno
primerljivi, je med posameznimi ureditvami opazna precejšna kvalitativna razlika. Čeprav
je strokovno načrtovanih in oblikovanih vrtov le nekaj, lahko v arhitekturnem pregledu v
primerjavi z ostalimi ureditvami ob objektih opazimo dokaj očitne razlike. Te se kažejo
predvsem v mnogo večji oblikovalski kompleksnosti in členitvi odprtega prostora z
uporabo rastlinskih prvin in drugih gradbenih elementov. Vrtovi, ki jih je načrtoval in
oblikoval krajinski arhitekt, so praviloma programsko in funkcionalno bogatejši in se
navezujejo na glavni objekt s potmi, pogledi ter izbranimi vizurami. V teh vrtovih je jasno
izoblikovan oblikovalski jezik, ki je v večini primerov blizu tistemu, ki ga zrcali pripadajoči
objekt. Pri drugih primerih enodružinske hiše s pripadajočim odprtim prostorom, ki v
arhitekturnem pregledu v času objave niso imeli oblikovanega vrta, lahko razberemo
nekatere drugačne lastnosti. Razlogov za to je več, vendar ostaja dejstvo, da so ti vrtovi
oblikovani mnogo slabše kot strokovne krajinske ureditve, kar je opaziti tudi pri nekaterih
arhitekturnih primerih, ki imajo iz različnih vzrokov (nagrade, priznanja) tako v strokovni
kot javni sferi poseben status.
V zaključnem delu diplomske naloge so na izbranem arhitekturnem primeru obstoječe
hiše z nezadovoljivo oblikovanim odprtim prostorom s fotomontažo preverjeni trije možni
pristopi k oblikovanju vrta. Aktualno je predvsem vprašanje oblikovanja odprtega prostora
v skladu z obstoječim objektom. Torej tako krajinsko oblikovanje, ki upošteva pojavnost
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arhitekture ter z njo oblikovno ne tekmuje, ampak jo v oblikovalskem jeziku podpre ter
nadgradi v kakovostnejše bivanjsko okolje ob izpolnitvi vseh programskih zahtev
uporabnika. Končna zasnova mora biti večplastna, kompleksna ter mora hkrati ustrezati
vsem potrebam in ciljem naročnika. V zaključku diplomske naloge so podane nekatere
oblikovalske usmeritve in smernice za oblikovanje odprtega prostora ob obstoječem
objektu.
V pregledu slovenskih arhitekturnih primerov se kaže dinamičen razvoj enodružinske
gradnje v Sloveniji. Napredek je čutiti tako s stališča sodobnih arhitekturnih in krajinskih
zasnov kot združevanja obeh v zaključeno bivanjsko enoto enodružinske hiše z vrtom. To
je vidno predvsem v arhitekturnih primerih zadnjega desetletja, kjer so opazni premiki v
sodobnejši način bivanja, to pa se seveda zrcali tako v arhitekturi kot tudi krajinski
arhitekturi.
Razloge za spremembe v načinu bivanja lahko iščemo na več ravneh, vendar je skoraj
gotovo, da k temu veliko pripomore odprtost arhitekture in krajinske arhitekture kot stroke
na mednarodni ravni. Navsezadnje na prihodnji in sedanji razvoj stroke vpliva že
mednarodna povezanost arhitekturnih šol znotraj in zunaj evropskih meja. Izkušnje, ki jih
prinašajo take povezave, se vsekakor kažejo na že izvedenih arhitekturnih primerih. Hkrati
se v Sloveniji uveljavlja trend t.i. »avtorske hiše« kot tudi »avtorskega vrta«, kjer se
lastniki za projekt nove hiše z vrtom odločajo za najem tako arhitekta kot krajinskega
arhitekta. Rezultat je avtorska hiše ali vrt profesionalnega videza in z individualnim
karakterjem. Trend narašča zadnjih nekaj let in vodi v izgradnjo zanimivih arhitekturnih
zasnov. Čeprav avtorska arhitektura trenutno predstavlja relativno majhen delež
nacionalne (krajinske) arhitekture, po drugi strani pomeni uspešen model za bodoče
graditelje. Hkrati pa se z dobrimi rešitvami zvišuje raven graditeljstva v Sloveniji. Dobri
modeli za prihodnjo množično gradnjo so seveda dobrodošli, a le do točke, ko preprosto
posnemanje ni več sprejemljivo, ustvarjalno posnemanje pa priporočljivo in zaželeno.
V slovenskem prostoru je opaziti tudi porast števila različne periodične literature, ki se na
različnih ravneh ukvarja z urejanjem bivalnih ambientov hiše in vrta. Ne glede na
strokovnost ali izvor posameznih revij (med njimi je mnogo takih, ki so v obliki različnih
prilog dnevne periodike širše dostopne) se z njimi veča splošna ozaveščenost in kultura,
naj gre za urejanje prostora, ali za arhitekturo. Z objavo izvedenih primerov se
izobražujejo potencialni naročniki, ki nato laže prepoznajo in izrazijo svoje želje in potrebe,
olajša se dialog med naročnikom in arhitektom; posledica pa je kakovostnejši končni
izdelek, narejen po meri naročnika.
Diplomsko delo z analizo arhitekturnih primerov in zgodovinskega pregleda v sintezi
naloge določi usmeritve in smernice za oblikovanje odprtega prostora, ki naj temelji na
povezljivosti hiše in vrta v harmonično bivanjsko celoto. Ob določitvi načrtovalskih
izhodišč seveda ostajajo nekatera odprta vprašanja, ki bodo morebiti teme za druge
naloge. Ena izmed novih tem, ki se odpirajo in so aktualne, je vsekakor odnos ekoloških
struj (t.i. eko-tekture, green architecture) v arhitekturi do oblikovanja in stika z odprtim
prostorom - v kolikšni meri in na kakšen način so ti arhitekturni primeri drugačni od
klasične arhitekture in kakšen odnos imajo do narave in okolja, kamor so umeščeni. Glede
na površino, ki jo pokriva gozd v Sloveniji, bi bilo koristno raziskati možnosti, vplive in
odnos arhitekture do krajine in sicer pri umeščanju stanovanjskih enot oziroma naselij
znotraj strnjenega gozda.
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7

POVZETEK

Prostostoječa enodružinska hiša s pripadajočim odprtim prostorom (vrtom) je v Sloveniji
prevladujoč tip arhitekture. Obenem je mogoče opaziti, da se je ta konvencionalni tip
enodružinske hiše s svojimi (dobrimi in slabimi) značilnostmi podoben v vseh predelih
države. V sodobnih arhitekturnih zasnovah enodružinskih hiš, kjer dobiva povezava
odprtega prostora z bivalnimi prostori v hiši v zadnjih nekaj desetletjih vedno večjo
prednost, pa novi objekti, ki v svoji zasnovi za izhodišče postavljajo povezavo z odprtim
prostorom, kljub temu funkcionalno niso zadovoljivi. Gledano s stališča povezovanja
zunanjih in notranjih prostorov, prehajanja med njimi ter programsko funkcionalne
povezanosti hiše in vrta marsikateri izmed takih arhitekturnih primerov ne prinaša nujno
tudi boljše arhitekturne rešitve stika hiše z vrtom.
Diplomska naloga na osnovi jasnih načrtovalskih meril, ki enodružinsko hišo z vrtom
dojemajo kot celostno bivanjsko enoto, razčlenjuje nekatere zgodovinske ter sodobne
arhitekturne in krajinskoarhitekturne primere, ugotavlja in vrednoti različne odnose in
načine povezovanja med arhitekturo ter pripadajočim odprtim prostorom. Temu sledita
pregled in analiza slovenskih arhitekturnih primerov enodružinske gradnje v obdobju med
letoma 1950 in 2004. Izbor primerov enodružinskih hiš temelji na dveh že narejenih
izborih iz dveh različnih publikacij. Pregled 110-tih primerov slovenske arhitekture in
njihova analiza sta imela namen ugotoviti ključno prostorsko organizacijo in različne
načine povezovanja hiše z odprtim prostorom.
Diplomsko delo zaokrožata pregled in analiza odprtega prostora ob slovenskih primerih
enodružinskih hiš. Izkaže se, da načrtovana krajinska ureditev obstaja le ob majhnem
številu objektov, obenem pa je tudi med temi posameznimi ureditvami mogoče opaziti
precejšnjo razliko v kakovosti. Na izbranem arhitekturnem primeru obstoječe hiše z
nezadovoljivo oblikovanim odprtim prostorom so s pomočjo fotomontaže prikazani trije
možni pristopi k oblikovanju vrta, ki se med seboj razlikujejo po uporabi dreves, grmovnic,
različnih arhitekturnih elementov ter po drugih oblikovalskih usmeritvah.
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