
Hi{a je zgrajena iz termoblokov Ytong 
debeline 40 cm in izolirana s 15-centimetrski-
mi toplotnoizolacijskimi plo{~ami Multipor. 
Projektiralo jo je podjetje Ingra Stanislav 
Klemen~i~ s.p., zgradilo gradbeni{tvo Milan 
Pintari~ s.p. iz Gornje Radgone. 

Andrejka in Peter sta poleg izvedbe 
projekta Ingri zaupala tudi izbor materi-
ala in izvajalca. K projektantu sta pri{la z 
izdelano skico tlorisa hi{e. Vedela sta, kako 
`elita `iveti, in kako jima bodo prostori to 
omogo~ali. Mislila sta prakti~no na vse, 
tudi na {tevilne skrite povr{ine, ki jih upo-
rabljata za shranjevanje, kot so vgrajena 
omara za ~evlje in obla~ila v predsobi, 
shramba v kuhinji in prostorna gara`a, ki 
je predvsem energetski prostor in Petrov 
delovni koti~ek. Pod nadstre{kom ob hi{i je 

dovolj prostora za dva avtomobila, v pro-
storni gara`i pa je parkirano le eno izmed 
starodobnih vozil, ki jih Peter rad zbira in 
s katerimi se v prostem ~asu zaposli. V 
gara`i so tudi zaboji za {tevilno orodje, za 
katerega – spreten, kot je – rad poprime. 
^eprav ni gradil sam, se je ob pomo~i 
sorodnikov lotil napeljave vseh in{talacij v 
hi{i. Pri Ytongu je to enostavno in hitro. 
Peter pa je tudi poudaril, da lahko utore 
v material izdela{ izredno natan~no in se 
izogne{ luknjam, ki nemalokrat nastajajo 
pri izvedbi in{talacij v hi{i, grajeni iz opeke. 

Da se res loti vsega, je Peter dokazal tudi 
z izdelavo toplotne ~rpalke. Izdelal jo je z 
izjemno nizkimi stro{ki, a kot pravi, ~rpalka 
popolnoma zadostuje za hi{o, ki je tako 
optimalno izolirana in energijsko u~inkovita. 
Zmogljivej{a industrijsko izdelana toplotna 
~rpalka bi bila po njegovem mnenju odve~na 
investicija. 

V hi{i je vgrajeno talno gretje zrak/voda 
in centralno prezra~evalni sistem z rekupe-
racijo zraka, ki vklju~uje mo`nost hlajenja s 
kanalsko klimatsko napravo. Sistem dovaja 
zrak v prostor skozi re{etke, na drugi strani 
ga sesa, med dovajanjem pa ga lahko tudi 
ohladi ali celo ogreva. 

Andrejka in Peter sta se v hi{o vselila 
avgusta lani. Kurilno sezono sta zaklju~ila 
27. februarja, za ogrevanje sta v vsej sezoni 
porabila za slabih 500 evrov elektri~ne ener-
gije. V stanovanju vzdr`ujeta dokaj visoko 
temperaturo, okrog 25 stopinj Celzija, saj 

imata doma dojen~ka, Andrejka je oktobra 
rodila h~i Viktorijo. ^eprav `e skoraj dva 
meseca hi{e ne ogrevata, je v njej 24 stopinj 
Celzija, predvsem po zaslugi izjemnih izola-
tivnih lastnosti Ytonga in Multipora, ter ori-
entiranosti velikih steklenih povr{in na jug. 
Andrejka se spominja, da so se temperature 
v hi{i oktobra, ko se je vrnila iz porodni{nice, 
dvignile tudi do 28 stopinj Celzija, ko je 
zunaj sijalo sonce.

Oba sta izjemno zadovoljna z bivalnim 
ugodjem v prostorih svoje nove hi{e, saj sta 
prej `ivela v hi{ah svojih star{ev. Obi~ajno 
so starej{e hi{e nezadostno izolirane in se v 
njih radi pojavita vlaga in plesen, stene so v 
hladnej{ih mesecih neprijetno hladne, okrog 
odprtin pa tudi prepi{ne. Vsega tega v njuni 
novi hi{i ni in bivalna izku{nja je – pravita 
– tudi zato izjemno prijetna in brez preti-
ravanja »sanjska«. Zrak v hi{i je ves ~as sve`, 
temperatura ne niha, ob najhuj{em mrazu, 
sta izmerila tudi temperaturo zunanjih zidov 
na notranji strani, ki je zna{ala 23 stopinj, 
medtem ko je termometer v prostoru kazal 
dve stopinji Celzija ve~.

Andrejka in Peter sodita med investitorje, 
ki se zavedajo, da je gradnja hi{e dolgoro~na 
odlo~itev. To potrjuje tudi Branko Mani~, 
univ. dipl. in`. gradb. iz projektantskega 
biroja Ingra iz Gornje Radgone, ki pravi: 
»Zavedala sta se, da je potrebno na za~etku 
vlo`iti v hi{o malenkost ve~, ~e `elita, da se 
jima bo to skozi leta obrestovalo. Tako pri 
stro{kih ogrevanja kot pri ugodnem po~utju 
v hi{i.«

Andrejka ^erni in Peter  

aŠkraban iz Murske 

Sobote sta uresni~ila  svoje 

sanje. Investirala sta v izgra-

dnjo sodobne hi{e pravoko-

tne oblike, z ravno streho in 

enostavnimi linijami. Te se 

nadaljujejo tudi v notranjost 

in se izra`ajo v ~rno-beli 

barvni shemi ter opremi rav-

nih, sodobnih linij. 

Sanjski dom mlade dru`ine
Sodoben dom ~istih linij



V Ingri `e ve~ kot deset let projektirajo z 
Ytongom, ki jih je navdu{il zaradi svojih izje-
mnih prednosti. »Bistvena je ta,« pravi Branko 
Mani~, »da `e z enoslojnim zidom debeline 
40 cm zadostimo izolacijskim standardom. 
Stranke, ki nameravajo bivati v hi{i pred 
izvedbo fasade, so tako lahko prepri~ane, da 
bodo bivale brez toplotnih izgub, s fasado 
bodo ugodje in klimo v hi{i samo {e izpopol-
nile. Ytong je edinstven tudi pri gradnji hi{e 
brez toplotnih mostov, ki jih zaradi izolacije 
pri vseh vertikalnih in horizontalnih vezeh v 
hi{i iz Ytonga prakti~no ni.«

»V Ingri si zelo prizadevamo za dobro 
sodelovanje s stranko in smo v letih delo-
vanja izdelali tudi sistem, ki se je izkazal za 
u~inkovitega,« dodaja Branko Mani~ iz biroja 
Ingra. »Za pridobivanje projektne dokumen-
tacije potrebujemo v povpre~ju 3 mesece. 
Trudimo se dr`ati svoj tempo. Tri tedne 
potrebujemo za pripravo idejne zasnove za 
pridobivanje projektnih pogojev, po njiho-
vem prejemu pa potrebujemo {e pribli`no tri 
tedne, da projekt kon~amo. ̂ e gre za projekt 
po naro~ilu, se lahko prvi trije tedni tudi 
zavle~ejo, kar je odvisno od tega, do katere 
faze ima stranka `e dodelano idejo in kako 
hitro se lahko glede nje uskladimo.«

»Obi~ajno pridejo stranke k nam z `elja-
mi, skico ali idejo. Potem to ste~e tako, da 
glede na idejo naredimo projektno varian-
to, zri{emo tlorise in izdelamo 3D model. 
To po{ljemo stranki po elektronski po{ti v 
formatu PDF, da si stranke lahko ogledajo 
vertikalne in horizontalne prereze svojega 
bodo~ega doma in dobijo tudi prostorski 
ob~utek. Stranke potem povedo, ali jim je 
projekt v{e~, kaj bi mogo~e {e spremenili. V 
tej fazi gredo stranke kak{en detajl pogledat 
tudi kam drugam, v `e zgrajene objekte. 
Ne glede na to, da `e pri prvi projek-
tni varianti posku{amo upo{tevati strankine 
`elje, vklju~imo v projektu tudi optimal-

no uporabnost, ki jo biro pa~ pridobi na 
podlagi izku{enj. Stranke to vedno cenijo. 
Nemalokrat so to stvari, na katere stranke 
pozabijo, pa so potem vedno zadovoljne, ko 
jih opozorimo na to ali ono.«

Hi{a Petra Škraban in Andrejke ^erni v 
Murski Soboti je oblikovana sodobno, ima 
ravno streho in ponuja dru`ini povsem 
tak{no bivalno ugodje, kakr{nega si je `elela. 

»^eprav so sodobne individualne hi{e 
trend,« pravi Branko Mani~, »pa jih izde-
lamo dosti manj, kot bi si morda `eleli. 
Nemalokrat stranke nimajo mo`nosti posta-
viti tak{no hi{o, stranke, ki pa jim prostorski 
na~rt to dopu{~a, si tega ne `elijo.« Se pa v 
Ingri ne bojijo niti najbolj nenavadnih `elja 
svojih strank. »Ytong je material, ki veliko 
dopu{~a. Mi smo z njim naredili `e toliko 
razli~nih variant, da nam tudi hi{a Petra in 
Andrejke ni predstavljala te`av. V tem smo 
prakti~no doma.«

Na splo{no se po Mani~evih besedah v 
Sloveniji `e nekaj ~asa odra`a trend gradnje 
hi{ z manj{o kvadraturo in optimalno ener-
gijsko u~inkovitostjo. Zaradi navedenega 
nove hi{e najpogosteje nimajo balkonov. 
»Tudi te se da z Ytongom povsem optimalno 
izolirati in zelo dobro zmanj{ati toplotne 

mostove, vendar se stranke zadnja leta ne 
odlo~ajo ve~ za hi{e z balkoni, prav tako 
se izogibajo kletem – ~e klet le ni nujna 
– in gara`am. Za avtomobile poskrbijo z 
nadstre{ki na dvori{~u, za posedanje na 
sve`em zraku pa si ob hi{i uredijo teraso.«

Oboje sta si ob hi{i uredila tudi Peter 
in Andrejka. Oba se zavedata, da `ivljenje 
ni le ~rno in belo, a sta v te barve odela 
notranjo opremo. »To sta nevtralni barvi,« 
pravi Andrejka, ki je imela pri notranjem 
opremljanju najve~ veselja in idej, »ki naju 
pomirjajo in nama tudi najbolj ustreza-
jo. Seveda sem se pred vsako odlo~itvijo 
posvetovala s Petrom, ki mi je pu{~al pri 
opremljanju odprte roke. V~asih je kdo rekel, 
kako bo pa to delovalo, prostor bo deloval 
preve~ hladno, ampak zdaj vidijo, da temu 
ni tako. Na nekaterih delih spu{~eni zidovi, 
pa bela barva, ki prevladuje, napravljajo pro-
stor izjemno razgiban in obenem sodoben. 
Ob tem moram dodati, da je tudi pohi{tvo 
izdelano po meri. Izdelal ga je Petrov o~e. 
Izredno spreten je in upo{teval je najine 
`elje in predloge. Midva pa sva bila tudi 
zelo zadovoljna, saj sva lahko dom opremila 
po svojih `eljah, a bistveno ceneje. Zelo sva 
zadovoljna z rezultatom.« Andrejka, ki se 
trenutno posve~a komaj polletni Viktoriji, si 
bo – ko bo spet ve~ ~asa – lahko vzela ~as 
tudi za spremembe pri notranji opremi. Ob 
tem pravi: »Barvna shema interierja dopu{~a 
razli~ne dodatke, v razli~nih barvah, ~eprav 
so zaenkrat tudi dodatki {e ~rno-beli. No, 
razen igra~ in otro{kih stvari. To pa `e mora 
biti pisano.« 

Viktorija je tista, ki dom Andrejke in 
Petra vsak dan napolnjuje z veliko veselja 
in otro{ko razigranostjo. Njen prostor za 
zdaj {e ni opremljen, a star{a pravita, da bo 
opremljen v pisanih barvah, kot se za otro{ko 
sobico spodobi. Vmes tudi namigneta, da sta 
sobici dve. •
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Branko Mani~, univ. dipl. in`. gradb, projektivno biro Ingra 

Dom napolnjujejo ~iste linije in ~rno-bela barvna shema, ki jo razgibajo dodatki, spu{~eni 
strop in ambientalna svetloba. 

Mlada dru`ina v sodobnem domu, ki izpolnjuje vse njihove `elje in jim nudi udobje in 
ugodje bivanja. 


