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Nova hiša
Kranjska gora, Podkoren, Rateèe. Najprej prevzame moè
narave in lepota pokrajine Zgornjesavske doline. Siva skala
okoliških vrhov, gozdnata poboèja, belina snega, gosta,
živozelena gorska trava, nenavadno veliko sonca – vse sami
klišeji, ki pa se v opis teh krajev prikradejo skoraj nehote.
Zatem je tu bogata tradicija življenja v gorah oziroma z gorami
ali še bolje, romantièen pogled mestnega èloveka na to
življenje, tako drugaèno od njegovega lastnega.
In potem je tu še tradicionalna arhitektura, zaznamovana
predvsem z izdatno uporabo lesa.
To in še kaj je vodilo arhitekte biroja GregorcVrhovec
arhitekti, ko so se lotevali dveh projektov, prenove stare hiše v
središèu Kranjske Gore in gradnje nove hiše na robu
Podkorena, projektov, ki sta si zelo razlièna v arhitekturnem
jeziku in detajlih, a sorodna v idejnih izhodišèih.

Predvsem v tem, kako v arhitekturo ujeti esenco alpskega
»lifestyla«.Ta je zaznamovan s fenomenom turizma, torej s
prihodom ljudi iz mesta v gore, kjer se da planinariti in
smuèati ter uživati v naravnih lepotah pokrajine. Vse to je
povezano z bivanjem v tipièni alpski arhitekturi in
ambientih, tako dobro poznanih iz obiskov glamuroznih
smuèarskih centrov v Švici in Avstriji. Pri èemer gre za
združevanje dvoje navidez nezdružljivih stvari – vzeti
najboljše iz tradicije ruralne Gorenjske in to nadgraditi z
urbanostjo in oblikovno izèišèenostjo današnjega èasa. Brez
patetike, domaèijskih prijemov in slabega okusa.

Les, kamen in velika okna z izjemnimi pogledi so lastnosti,
združene v tristanovanjski hiši v Podkorenu pri Kranjski Gori, ki
leži na mirni in izdatno osonèeni lokaciji.
Sodobno arhaièen volumen alpske rezidence v temnem lesu z
diagonalami spominja na kozolce, saj gre za interpretacijo
tradicionalne alpske gradnje z vso znaèilno toplino, po drugi
strani pa je les v kombinaciji s steklom uporabljen inovativno in
poudarja skulpturalnost objekta. Zasnova zagotavlja izjemno
udobje uporabe, saj je iz velikih kletnih garaž dostop z dvigalom
do stanovanj, v kleti pa so tudi shrambe in sauna. Diskretna
prestižnost stanovanj je stopnjevana z visoko kvaliteto vgrajenih
materialov kot so masiven les in naraven kamen ter izbrano
opremo, poleg tega pa še s prostornostjo tlorisne zasnove.

Najbolj pa bivanje v hiši zaznamujejo èudoviti razgledi z vsakega
od oken, ki segajo od Korenskega sedla in Karavank preko
smuèišèa za svetovni pokal v Podkorenu vse do Višarij na zahodu.
Uporabljeni so izkljuèno ekološki naravni materiali, hiša se zaradi
lesene konstrukcije, velikih steklenih površin in izdatne izolacije
odlikuje z manjšo porabo energije, nadpovpreèno kvaliteto pa
zagotavlja tudi izvajalec del, podjetje Riko hiše.

Stara hiša
Kljuèna pri prenovi hiše v središèu Kranjske Gore je težnja,
da se v veèstanovanjsko hiše vnese vzdušje prefinjenega
alpskega hotela, torej bivanje kot nekakšne veène poèitnice
v »poèitniški skupnosti«, v hiši, ki omogoèa veè kot le
spanje po užitkih na snegu. Veliko je skupnih prostorov, ki
stanovalce spodbujajo k druženju, od saune in vinske kleti
do knjižnice in prostora za pogovore in posedanje.
Velika pozornost je bila posveèena prenovi stoletnih
kamnitih zidov, ki so znotraj beljeni z apnom. Tako se
ohranja arhaièni videz, v prostoru pa je svojevrstno
izžarevanje debelih zidov moèno prisotno, njihova belina
pa je moènem kontrastu z grobim skrilastim kamnitim
tlakom kleti, kopalnic in hodnikov.
Tisto pa, kar najbolj zaznamuje notranjost, je veliko lesa.
Uporabljen je recikliran, veè deset let star les z naravno
patino in brez premazov, ki ga odlikuje žametnost teksture,
prijetnost na otip in plemenita medena barva. Prav les in
njegova obdelava sta tista, ki ustvarjata avtentièno izkušnjo
bivanja v Alpah. Pa seveda še številni detajli opreme,
kovano železo iz Krope, poslikava fasade, kože, rogovja – in
seveda dekoracija za piko na i.

Italijani imajo torej Cortino dAmpezzo, Avstrijci
Kitzbuehel, Švicarji St. Moritz. Ali imamo mi Kranjsko
goro? Vsekakor, saj ima vse možnosti, da vstopi v korak z
legendami Alp, potrebno bo le še nekaj èasa in predvsem
vizije ter odprtosti. Vsako okolje si namreè zasluži svojo
inaèico športno mondenega zimskega letovišèa, ki je poleg
vsega prijetnega, kar tak kraj nudi, dejansko živ dokaz
vitalnosti in ekonomske moèi širše regije. In še, kar tudi ni
zanemarljivo, lepota ambienta ima vedno tudi terapevtski
uèinek.

Informacije za hišo Podkoren:
www.riko-hise.si
www.gregorcvrhovec.si,
tel 041-755800

