
Atrijska hiša iz ytonga, ki jo je družina Horvat spretno umestila v prleško 
pokrajino.

Atrijska hiša iz ytonga, 
oblikovana po meri družine Horvat

Melita in Marjan Horvat sta si želela hišo 
brez stopnic, s prostori, v katerih bosta 
skupaj s svojo 14-letno hčerko Ines pri-
jetno in udobno bivala, predvsem pa bo-
sta imela tudi prostorno teraso z vrtom, 
ki si jo v domači hiši Melitinih staršev v 
Križevcih, kjer sta stanovala prej, nista 
mogla omisliti.

Na novi terasi za hišo, v katero se je dru-
žina vselila septembra 2009, je zdaj ure-
jen prijeten sedežni del, pa tudi vrt vsa-
ko pomlad dobiva razkošnejšo podobo. 
»Teraso smo obrnili na severno stran,« 

Marjan Horvat in Melita Horvat 
Loparnik sta v novi hiši v Ljutome-
ru zelo zadovoljna. Malo težja je 
bila selitev za hči, pravita. V času 
našega obiska je bila devetošol-
ka Ines še v šoli, ki jo obiskuje v 
starem kraju, kjer ima tudi svoj 
krog prijateljev.

Lončena peč daje sodobno opremljeni dnevni sobi noto domačnosti.



V spalnici, kjer prvotno ni bila mišljena garderobna omara, sta Marjan in Melita v zid izdelala vdolbino in spretno 
umestila omaro v prostor. Vdolbino ste izdelala tudi v toaletnem prostoru za goste, kjer sta potrebovala prostor 
za umivalnik z ogledalom. Priročnost materiala sta uporabila še v prostornem hodniku, kjer sta ostri rob prepro-
sto poravnala in tako ustvarila zanimivo in privlačno vežo.

pove Marjan, »da ne gleda na cesto, 
poleti pa nam nudi primerno senco.« Do 
terase vodijo steklena vrata iz dnevne-
ga prostora, v katerem se družina lahko 
zbere na sodobni sedežni garnituri pred 
televizijskim zaslonom ali v jedilnem kotu. 
Svoj pečat daje prostoru lončena peč. Z 
njo večinoma ogrevajo dnevne prostore, 
čeprav ima hiša talno gretje na zemeljski 
plin. »To zimo smo tudi ugotovili,« doda 
Melita, »da se v peči slastno spečejo 
pica, meso in krompir.«

Vsi prostori so domišljeno oblikovani. 
Načrt sta Melita in Marjan risala med do-
pustom na morju. Ravnala sta se tudi po 
pohištvu, ki sta ga že imela nabavljene-
ga. Med drugim sta v pralnici predvidela 
točno odmerjen kotiček za pralni stroj, 
pa natančno izrisala predel za jedilni kot. 
»Seveda pa vsega le ne moreš predvide-
vati vnaprej,« pravi Melita, »zato se nama 
je zdelo izjemno pomembno, da sva za 
gradnjo izbrala material, s katerim sva 
lahko zidala sama in nama je dopuščal 
tudi spremembe.« 

Hišo sta zgradila iz porobetona z  ytong 
bloki, debeline 40 cm, ter jo dodatno 
toplotno zaščitila s paropropustnimi plo-

ščami iz mehkih lesnih vlaken. »Pohvaliti 
moram moža,« dodaja Melita. »Skrbno 
je proučil gradbeni material in postopek 
gradnje z ytongom, večinoma je zidal 
sam in bil pri delu izjemno natančen. Ko 
nama je priskočil na pomoč sorodnik, 
upokojeni zidar in zidal po sistemu klasič-
ne gradnje, ga je mož takoj opomnil, da 
pri naši hiši tako ne bo šlo.« Marjan do-
daja: »Ko gradiš z ytongom, imaš gradbi-
šče zelo čisto, pa tudi odpada skoraj ni. 
Ker je parcela manjša, nam je zelo ko-
ristila tudi postopna dostava materiala.«

Družina Horvat je v novem domu izje-
mno zadovoljna. Zdaj po skoraj dveh 
letih bivanja so izkusili ugodje skozi vse 
letne čase in strinjajo se, da je hiša ka-
kovostna, zidovi zdravi brez neželenih 
mikroorganizmov, klima prijetna. Mar-
jan Horvat, sicer skladiščnik, zaposlen 
v lendavski Montaži, si je skrbno beležil 
tudi potek gradnje in od oktobra lani tudi 
stroške porabe za ogrevanje. Ti so, pra-
vi, v pol leta znašali okrog petsto evrov 
za plin in drva za ogrevanje, kuhanje in 
pripravo tople vode.


