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Priznajmo si, da je ob vožnji po mestnih vpadnicah obvezno 
kratkočasno početje opazovanje stavbnega fonda, stanovanjskih hiš, ki 
praviloma zasedajo ta del primestnega prostora. To je prostor, kjer se 
zasebnost še ne umakne očem javnosti, saj se obulična pozidava še ne 
strne in zastre pogledov v domove. Zgodi se, da v nizu te raznovrstne 
pozidave, ki jo vztrajno dopolnjuje naš slovenski (samo)graditeljski 
individuum, sem in tja stojijo objekti, ob katerih nam zastane pogled. 
Hiša v Šujici gotovo sodi med slednje. Že od daleč odslikava željo po 
tem, da bi bila nekoliko drugačna. Pa ne v smislu drugačna za vsako 
ceno. Nekoliko inovativno sledi zahtevi po prostorski skladnosti in zato 
opazovalca takoj  nagovori s svojo posebnostjo. Gre za hišo, za katero 
rečemo, da ima dušo. Bližnji ogled to samo potrjuje
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Dom ali zavetišče?  
Lahko tudi oboje. 
Odločitev bodo 
sprejeli naročniki.



Toplino lesa se pri objektu čuti 
že zunaj.

Mlada naročnika sta želela, da 
hišo sestavljajo naravni materiali, 

da ne zasede preveč dragocenega 
prostora in da bo njeno vzdrževanje 
poceni. Premišljene želje so uresniče-
ne z izbiro lesenega skeleta, ki ga ščiti 
surovi leseni opaž, kompaktne tlorisne 
zasnove, ki prostor poišče v višino, na 
račun širine, pri tem pa ustvari niz manj 
konvencionalnih prostorov, ki so pre-
mišljeno uporabljeni.  Zadnji pogoj iz-
polnjuje nizkoenergijska zasnova z 
načeli pasivne gradnje.

Bela pločevina, ki ščiti strešne dele 
konstrukcije, je logična izbira, ki zao-
kroža idejo o stavbi kot zavetišču.   >
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lesen tudi dimnik, če bi ga hiša 
imela, a izbira toplotne črpalke to 
možnost izključuje.

Vsi prostori odslikavajo domačnost. 
Vzbujajo občutek topline, varnosti, 
želje po tem, da posedimo in ob 
prostorni leseni mizi popijemo čaj. 
Že ob pogledu na fotografije si lahko 
predstavljamo vonj lesa kot v topli 
gorski koči.

Hiša v Šujici je hibrid med družinsko 
hišo in gorskim zavetiščem. S tem os-
taja odločitev o tem, ali bo hiša nekoč 
dom ali zavetišče, v rokah njenih la-
stnikov. Zasnovana je na način, da 
lahko (p)ostane oboje. ■

Notranjost objekta je nadaljevanje 
zgodbe o lesu v najrazličnejših pojav-
nih oblikah. Vgrajen je v leseni stropni 
opaž, pobeljen z belo lazuro, lesene 
deske ščitijo tla, v nadstropje nas vodi 
leseno stopnišče. Še tisti konstrukcij-
ski elementi, ki so zaradi gradbeno fi-
zikalnih zahtev betonski, so obdelani 
na način, da odslikavajo teksturo lesa.

V nadstropju so spalni prostori in pros-
tor s plezalno steno, ki se zaključi v 
slemenu strešne konstrukcije. Tam je 
v manjši niši, namenu primerno, pros-
tor za skupna ležišča. 

Tudi unikatni deli pohištva so lese-
ni. Hudomušno dodamo, da bi bil 

Notranjost pa  jo samo še 
poudari. Kombinacija belo 
luženih in naravnih lesenih 
površin s poudarjeno grčavo 
strukturo lesa vnaša v prostore  
uglašeno dinamiko, ki ustvarja 
sozvočje  rustikalnosti in 
asketskosti notranjih prostorov. 
Tudi kadriranje zunanjih vedut 
skozi stavbne odprtine pridobi 
svojo veljavo.

Po meri izdelana lesena notranja oprema 
nosi ob estetskem tudi pomemben 
funkcionalni pečat.
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HIŠA V ŠUJICI 

KOMENTAR UREDNIŠTVA:
V času, ko se namembnosti objektov zelo 
hitro spreminjajo, je hiša, ki dopušča pre-
obrazbo, prava osvežitev. Bivanje v njej 
je udobno in okolju prijazno, stik z naravo 
je moč čutiti na vsakem koraku.

Obdelava notranjih sten, pohištva in izbranih detajlov vzorno 
sledi ideji ustvarjanja ambienta v rustikalnem slogu. Tudi če si 

samo na obisku, imaš občutek, da si tu na nek način doma.
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Koncept zavetišča se najbolj odkrito vzpostavlja pri podstrešnem delu objekta. Gre za 
intimni del hiše, ki je namenjen skupnim ležiščem (?). Kot bi želeli naročniki sporočati, 
da so tu obiskovalci pravzaprav doma. Samo copate morajo imeti s seboj….
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