
 
 

Sporočilo za medije 

Baumit izbira najlepše fasade v Evropi: nominirani kar trije slovenski projekti 

Wopfing, Ljubljana, 23. marec  2020 – Izbranih je 36 finalistov mednarodnega arhitekturnega  

natečaja Baumit Life Challenge, ki ga blagovna znamka Baumit organizira že četrtič. Na natečaj je 

prispelo 384 projektov iz 25 držav, med katerimi je mednarodna žirija (13 arhitektov) izbrala 36 

finalistov, ki se bodo septembra v Valencii pomerili za naslove najboljših arhitekturnih rešitev v 

obdobju 2018‒2020. 

V finalni izbor so se uvrstili tudi trije slovenski projekti.  

▪ Kategorija zgodovinske prenove – grad Štanjel: grad Štanjel je eno največjih grajskih poslopij 
na Krasu in dominantni del starega naselja, ki je po mnogih letih končno dočakal prenovo. 
Prenova je potekala načrtovano in skrbno, saj je bilo treba slediti smernicam ZVKD in ohraniti 
kar najbolj avtentičen videz stavbe. https://baumit.si/lifechallenge2020/nominee/historical-
renovation 

 

Fotografija: Miran Kambič 
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▪ Kategorija enodružinske hiše – Patio house:  

Hiša (180 m2) stoji na obrobju Ljubljane. Kljub svoji navidezni preprostosti minimalistično 
zasnovana hiša ponuja kompleksne prostorske in bivanjske izkušnje. Ta privlačen prostor 
ponuja vse prednosti bivanja v naravi, hkrati pa ima vse prednosti mesta. 
https://baumit.si/lifechallenge2020/nominee/single-family-house 

 

Fotografija: Jure Goršič 
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▪ Kategorija večstanovanjske stavbe – OS Murgle II:    

Objekt sestavljajo štiri funkcionalne enote, v katerih je skupno 98 stanovanj različnih 

velikosti. V pritličju je center dobrega počutja z večjim bazenom, savnami, fitnesom in manjšo  

ambulanto. Vsa stanovanja imajo ložo, v pritličju ograjen atrij, v najvišjih nadstropjih pa večjo 

teraso. https://baumit.si/lifechallenge2020/nominee/multi-family-residential 

 

Fotografija: Žiga Lovšin 
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O natečaju Life Challenge 

Mednarodni arhitekturni natečaj – bienale - Baumit Life Challenge že četrtič išče najzanimivejše 
arhitekturne rešitve in fasade, ki so izdelane z materiali Baumit v obdobju 2018‒2020.  
Tekmovanje poteka v šestih kategorijah:  enodružinske hiše, večstanovanjske stavbe, 
nestanovanjske stavbe, toplotne (energetske) prenove, zgodovinske prenove in v posebni 
kategoriji  »struktura poudari obliko«. Slovenija je ena najuspešnejših držav, saj smo s prejšnjih 
dogodkov prinesli kar tri zmage.  

Leto 2016 – zmaga v kategoriji večstanovanjskih objektov 

V kategoriji večstanovanjske stavbe je zmagal arhitekturni studio Multiplan arhitekti, ki ga vodita 

Aleš Žnidaršič in Katja Žlajpah, s svojim projektom dela stanovanjske soseske Brdo ‒ Objekti 

stanovanjske soseske F5 Zeleni gaj na Brdu, Ljubljana.   

Leto 2018 – zmaga v kategoriji enodružinskih hiš  

 

V kategoriji enodružinskih hiš je zbudil navdušenje slovenski projekt Paviljon v kozolcu, delo 

mariborskega arhitekturnega studia Styria arhitektura, ki ga vodi David Mišič. Hiša povezuje kulturno 

krajino z okoljem in vključuje stavbno dediščino v kulturo sodobnega življenja.  

 

Leto 2018 – zmaga v kategoriji večstanovanjskih objektov  

Zmago v kategoriji večstanovanjskih stavb so odnesli Gužič Trplan arhitekti za projekt Center 

starejših v Izoli. Arhitekturno-urbanistična zasnova temelji na vzpostavitvi programske integracije 

stanovanjskega in javnega dela v funkcionalno celoto. Z oblikovanjem gradbenih volumnov in tlorisno 

zasnovo se vzpostavijo raznoliki notranji in zunanji ambienti ter programske vsebine, ki tvorijo 

kakovostno bivalno okolje za starejše osebe.  

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
O Baumitu 
 
Blagovna znamka Baumit je del razvejene družine, ki jo lahko najdete v 25 evropskih državah in 
obsega celovit program gradbenih materialov. Podjetje je v Sloveniji navzoče že od leta 1994.  
 
Življenje v zdravem, energijsko varčnem in prijetnem okolju pozitivno vpliva na ljudi, zato v podjetju 
Baumit ponujamo široko paleto celovitih, inovativnih in bivanju prijaznih proizvodov. Fasade, ometi, 
malte, estrihi, izdelki za zunanjo ureditev so preizkušeni gradbeni materiali, ki se v svojem delovanju 
optimalno dopolnjujejo. Vsi proizvodi so izdelani v skladu z nacionalnimi in evropskimi predpisi ter 
tehničnimi zahtevami. V podjetju Baumit smo se zavezali, da bomo še naprej razvijali ideje 
prihodnosti in s svojimi proizvodi ustvarjali pogoje za zdravo bivanje. Več na https://baumit.si/ 
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