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Družina, v kateri je pet otrok ne 
potrebuje hiše, temveč mladinski hotel, 
kot se je slikovito izrazila investitorka. 
Da bi bilo načrtovanje še večji izziv, 
je bilo poleg petih otroških sob, vseh 
ostalih nepogrešljivih prostorov, 
potrebno predvideti še sobo za babico 
in prostor za prostočasne dejavnosti 
ter vse skupaj uokviriti v merilo 
enodružinske hiše. 
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Da vse skupaj res ne bi preraslo v 
hotel, je bilo ključno vodilo pri na-

črtovanju tako – racionalnost. Ko si 
primoran upoštevati obsežen program, 
ostro postavljene omejitve naročnika, 
za zvrhano mero pa še kulturno 
varstvene pogoje kot posledica grad-
nje v vaškem jedru, za rezultat pa ne 
želiš stanovanjskega kolosa, pride v 
ospredje občutek za obvladovanje 
prostora, kjer za slabe kompromise 
dobesedno ni prostora. 



Ko so vse zahteve naročnika in njego-
ve številčne družine odkljukane na ok-
roglih 200 m2, veš, da je bila naloga 
načrtovalca opravljena dobro. Celoten 
volumen objekta služi svojemu name-
nu, brez odvečnih komunikacijskih con, 
površin brez določene uporabne funk-
cije itd. Vsak centimeter hiše je upo-
rabljen. Dvovišinsko urejene otroške 
sobe so tako samo ena od logičnih re-
šitev za izkoristek celotnega stavbne-
ga volumna podstrešnega dela hiše.

Tudi zunanjost objekta odslikava raci-
onalnost in strogo zahtevo glede ti-
pografije in geometrije stavbnega 
pohištva, predvsem proti severni in 
vzhodni ulični strani. S teh strani objekt 
deluje nekoliko zadržano, zato pa z za-
sebne, južne strani, prek večjih stekle-
nih površin, nič sramežljivo razkrije 
svojo notranjost. Zaradi tega prostori 
niso utesnjeni, nefunkcionalni, ravno 
nasprotno, kljub ekonomičnem načr-
tovanju, zelo preudarni izrabi in odmer-
jeni kvadraturi, ustvarjajo občutek 
zračnosti in prostornosti, kar še pove-
čuje presežno vrednost hiše.     >

Spalni prostori so v nadstropju, ki je 
namenjeno počitku, igri in učenju. 

Hiša se je lepo zlila v okolje in 
na zunaj ne kaže, da nudi dom 

osmim družinskim članom.
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Vse je urejeno na 200 m2, skrbno 
in premišljeno opremljenih.

Minimalistična kuhinja ponuja 
razgled na dvorišče.
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Družinska hiša v Mengšu

KoMEnTAR UREDnIšTVA:
Pogosto so prav izzivi ključ do neverjet-
nih rešitev. V tem primeru je že tako, da 
je strah pred izgradnjo mladinskega 
hotela prinesel čudovito stanovanjsko 
hišo za tri generacije. ne prevelika in ne 
premajhna bo zagotovo vedno polna 
dobre volje in ljubezni. 

PRITlIčJE nADSTRoPJE

Prizidani del objekta, ki na ulični stra-
ni opravlja funkcijo avtomobilskega 
nadstreška, na vrtni strani pa prostor 
za prostočasne dejavnosti, podkrepi 
intimo vrtnega kotička, ki je za hišo, v 
strnjenem vaškem jedru, še posebej 
dragocena.

Na koncu lahko samo ponovno ugo-
tovimo, da bi stavba za osem stalnih 
prebivalcev (da o psu niti ne govori-
mo) brez racionalnega pristopa k za-
snovi in izvedbi hitro lahko prerasla 
okvir enodružinske hiše. Nastal bi 
objekt, ki bi s svojim volumnom 
ustvarjal motnjo v občutljivem stav-
bnem tkivu. K sreči se to ni zgodilo. 
Prostor je zasedla idilična družinska 
hiša za tri generacije, polna veselja 
in dobre volje. ■

Prostori niso utesnjeni, ustvarjajo občutek 
zračnosti in prostornosti, kar še povečuje 
presežno vrednost hiše.
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