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1

UVOD

Uporabnost lesa v gradbeništvu je vsestranska, ob dejstvu, da je razvoj tehnik lepljenega lesa vse
naprednejši, pa pravzaprav brezmejna. Smo pri veliki rasti ekološke ozaveščenosti, kar vse bolj
izpostavlja uporabo obnovljivih virov tudi pri gradnji hiš. V zgodovini so les kot gradbeni material
veliko uporabljali že naši predniki, vendar pa je bil skozi razvojni čas novih tehnologij potisnjen v
ozadje. Gradnja je vse bolj kot na krajevnih značilnostih in kvaliteti bivanja temeljila na količini in
cenenosti izgradnje.
Les je naravni in tradicionalni material, ima veliko dobrih gradbenih lastnosti. Je namreč dober
toplotni izolator, ki ne seva in vsrkava vlago iz prostorov, poleg tega pa absorbira škodljive snovi iz
zraka. Pomembno je, da daje občutek udobja in topline. Potrebno je le, da z njim pravilno ravnamo in
ga vzdržujemo.
Kljub temu, da se je les v Sloveniji v preteklih desetletjih bolj kot za gradnjo objektov, razen manjših
garažnih nadstreškov ter počitniških hišic, uporabljal za zunanje in notranje oblaganje objektov,
povpraševanje po montažnih objektih vseskozi narašča. To je odprlo pot na tržišče mnogim podjetjem,
ki so v vzponu, ter izpopolnjujejo in inovirajo tehniko lesene gradnje.
V diplomski nalogi bom predstavil tehnologijo, tehniko gradnje masivnih montažnih hiš, brunaric od
obdelave surovega in lepljenega lesa v proizvodnji, do postavitve gradbenih elementov na terenu.
Opisal bom dobre in slabe lastnosti lesa, prednosti in slabosti montažne gradnje ter na kaj vse je treba
pri vsem tem biti pozoren. Moja metoda dela bo temeljila na zbiranju podatkov, sledenju celotnemu
postopku v proizvodnji in na terenu, tako pa bom najlažje dobil predstavo o montažnih hišah ter
njihovi izdelavi ter vseh prisotnih nepredvidljivostih.

2
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2.1
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O LESENIH MONTAŽNIH HIŠAH
Zgodovina

Začetki prave montažne gradnje, ki nam je poznana danes, segajo v 19. stoletje. Večji pomen pri
razvoju montažnih hiš so imele premične prikolice, ki so jih izdelovali prebivalci Združenih držav
Amerike. Od prvih manjših do vse večjih prikolic je zaradi vse večjih potreb v začetku 60. let prišlo do
razvoja mobilnih domov, ki so bili lepših oblik in izgleda, vendar pa je bila njihova premičnost težja.
Ko pa je Ameriški kongres sprejel nacionalne standarde za gradnjo in varnost, so mobilni domovi
prešli iz prevoznih sredstev v zgradbe. Tako so mobilni domovi postali tako imenovane tovarniško
izdelane hiše, ki so se izdelale v proizvodnji in bile nato transportirane ter postavljene na stalno mesto.
V Sloveniji se je montažna gradnja pojavila konec šestdesetih let 20. stoletja s podjetjema Jelovica in
Marles. Vendar pa v Sloveniji še vedno prevladuje klasičen način gradnje z opeko in betonom, zato je
gradnja montažnih hiš še pod evropskim povprečjem.
Pričakuje se, da bo z izredno velikim napredkom v montažni gradnji ter s poznavanjem vseh prednosti,
kot so ekološka neoporečnost gradbenih materialov, energijska varčnost, cenovna ugodnost, ugodne
bivalne razmere ter mnoge druge, v prihodnosti tudi pri nas postopoma narasel delež montažnih
gradenj.
2.2

Vrste montažnih konstrukcij

Pri gradnji iz lesa poznamo skeletno, okvirno in masivno gradnjo.
Pri masivni konstrukciji objekta so nosilne stene polne. Stene so izdelane iz brun, tramov ter plošč iz
lepljenega ali masivnega lesa. Brune so lahko cele ali polovične, pri drugem primeru je notranja stena
gladka in v večini primerov beljena. Ker pa so vsi sestavni elementi narejeni v natančnih dolžinskih,
širinskih in višinskih merah, jih mogoče ponovno razstaviti in brunarico tudi relocirati. Nenosilne
stene pa so izdelane kot skeletne.
Iz arhitekturnega vidika je ponudba montažnih lesenih hiš zelo pestra, popolnoma prilagojena kupcem.
Možno je izbirati od klasične, pa vse do arhitekturno najmodernejše hiše, ki so namenjene različnim
potrebam in zahtevnostim kupcev. Po navadi imajo ponudniki različno paleto tipskih hiš, ki pa so
zaradi fleksibilnih sistemov prilagodljivi željam kupcev.
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Pomembnejše lastnosti lesene gradnje
Energetska varčnost: Lesene hiše štejemo pod stavbe z majhno porabo energije, saj so v večini
izdelane iz lesa in naravnih materialov. Les je namreč zelo dober toplotni izolator. Ker pa so v večini
primerov lesene stene kombinirane še z zunanjo ali notranjo izolacijo, le-to stroške ogrevanja v
primerjavi s klasično gradnjo zmanjša za 50 %. Zato je potrebna kakovostna izdelava in primerno
vzdrževanje, saj so zaradi velikih spojev hiše občutljive na prepustnost zraka.
Ekološka neoporečnost materialov: Večinoma se pri gradnji montažnih hiš uporabljajo naravni
materiali, ki so neškodljivi za zdravje, ter ekološko bolj spremenljivi. Les je eden izmed najbolj
zdravih gradbenih materialov. Za njegovo pridobivanje pa se porabi precej manj energije kot za
betonske izdelke. S tem je okolica manj obremenjena.
Vzdrževanje zdrave bivalne klime: Pri zdravju posameznika je pomembna tudi notranja klima, saj se
veliko časa zadržujemo v zaprtih prostorih. Les ima pomembno sposobnost dihanja, filtriranja in
vzdrževanja čistega zraka v prostoru. Zaradi njegove sposobnosti uravnavanja vlage in majhne stopnje
vlažnosti je bivanje v prostorih prijetno in zdravo.
Varnost: Zaradi lažje konstrukcije je hiša potresno bolj odporna, saj je horizontalna potresna sila na
objekt manjša, sistem pa je bolj fleksibilen. Konstrukcija zaradi križnega sestavljanja brun z zarezami
ne potrebuje dodatnih veznih elementov. Primerna je tudi za postavitve na problematičnih in slabo
nosilnih tleh.
Požar pri lesenih hišah je lažje nadzorovati ter je manj nevaren za nosilnost konstrukcije. Les v
primeru požara prevzame večje obremenitve kot beton in jeklo, saj pri gorenju na svoji površini
ustvari samozaščito – zoglenelo plast.
Hiše, ki so natančno in strokovno pravilno izdelane ter so za njihovo gradnjo uporabljeni kakovostni
materiali, zelo dobro prenašajo naravne katastrofe.
Cena in kratek čas izgradnje: Elementi so izdelani v zaprtih prostorih, kar omogoča natančno in
kontrolirano izdelavo ter kakovostno izvedbo. Čas je omejen le na čas montaže končnih elementov.
Ker gre za suho gradnjo, je možna takojšnja vselitev v objekt. Predviden čas izgradnje je pogojen z
zahtevnostjo objekta, prbl. od 2 do 6 mesecev.
Stroški so fiksni in vnaprej določeni, zato ni kasnejših presenečenj. K znižanju cene lahko veliko
pripomoremo tudi z lastnim delom.
Vse te lastnosti pa so pogojene z dobrim poznavanjem lesa ter posledično s pravilno in ekonomično
obdelavo. Pravilna obdelava je namreč tista, ki optimizira dobre lastnosti lesa, minimizira pa slabe.
Prav tako je lesena montažna hiša zgrajena v kratkem času, njena minimalna življenjska doba pa je
lahko ob pravilnem vzdrževanju tudi več kot 100 let.
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Slika 1: Lesena montažna hiša – brunarica
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5

O PROJEKTU

Projekt, ki je obravnavan, je celovit prikaz izdelave lesene montažne hiše – brunarice. Sestavljen je iz
štirih različnih faz.





3.1

V prvi fazi projekta mora naročnik pridobiti vsa potrebna dovoljenja za izvedbo gradbenih del
in postavitev objekta, izdela se projekt za izvedbo. Nato je potrebna priprava gradbišča, izvede
se napeljava vseh komunalnih vodov, uredi se trasa za postavitev temeljne plošče. V primeru,
da je objekt podkleten, se predhodno zgradi še kletna konstrukcija.
Sledi načrtovanje konstrukcije lesenega objekta po predhodnem dogovoru z naročnikom in v
skladu z njegovimi željami. Potreben je tudi dogovor o časovnem roku zaključka projekta.
Po tehnološkem načrtu se izdelajo elementi objekta v proizvodnji, ki se nato transportirajo do
gradbišča, kjer morajo biti ustrezno skladiščeni med časom montaže.
V zadnji fazi pa sledi montaža teh elementov na prej izdelano temeljno ploščo.
Načrtovanje

Na trgu je veliko ponudnikov montažnih hiš, zato je pri izbiri montažne hiše pomembna tudi izbira
izvajalca. Še preden pa lahko pričnemo z gradnjo, moramo poskrbeti za to, da imamo na razpolago
zemljišče, na katerem bo hiša stala. Pomembna je tudi odločitev glede vrste hiše, kakšen naj bo izgled,
razporeditev prostorov ter izbira materialov in energetska varčnost.
Različni ponudniki montažnih hiš imajo na voljo veliko vzorčnih in tipskih hiš, ki so lahko le vzorec
ali ideja za kupca, možna pa je njihova popolna prilagoditev. Velikokrat naročnik predloži svoj
arhitekturni načrt in tako je hiša v vseh pogledih izdelana po želji kupca.
Pomembno je tudi, da kupec upošteva okolje, v katerem bo hiša stala, glede na tehnologijo ter naravne
in kulturne posebnosti.
Hiše se po navadi postavijo v osnovni izvedbi, v četrti gradbeni fazi, lahko pa tudi na ključ. O ceni,
rokih plačila in datumu pričetka gradnje se je treba predhodno dogovoriti z izvajalcem.
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Glavne faze načrtovanja:








določitev potrebnega števila brun k vsaki nosilni steni (odvisno tudi od tipa bruna),
nosilne stene iz brun,
načrtovanje nenosilnih elementov (sten),
določitev potrebnega števila poveznih elementov,
načrtovanje stropne konstrukcije,
načrtovanje strešne konstrukcije,
izris novih načrtov (izvedba nosilnih sten iz brun) – tehnološki načrti.

Po izrisu in pripravi vseh potrebnih tehnoloških načrtov se izvede popis količine vseh potrebnih
lesenih delov konstrukcije in naročilo razrezanega lesa za nosilno konstrukcijo, nenosilne elemente,
ostrešje ter razni manjši kosi, lepljen in masivni les. Zatem se izvede še naročilo vseh kovinskih
elementov, to so razni podstavki in vezni elementi za spajanje.
V poglavju Elementi objekta bom podal tabele, iz katerih bodo razvidni vsi potrebni elementi za
postavitev objekta.
3.2
3.2.1

Sistemi gradnje
Možne izvedbe nosilnih sten

Pri lesenih montažnih hišah grajenih iz brun poznamo dva sistema nosilnih sten. Oba sistema kot
osnovni nosilni element sestavljajo bruna dimenzij 90, 100, 115 ali 120 mm, ki so na vogalih spojene z
vogalno križno vezjo.
Stena z zunanjo izolacijo: V notranjosti brune ostanejo vidne, zunanja fasada pa je lahko izvedena s
klasičnim ometom, lesenimi fasadnimi oblogami ali pa v njihovi kombinaciji.
Debelina brun je lahko 90, 100, 115 ali 120 mm. Stene so izolirane s katero koli naravno izolacijo,
debelina je po standardnih merah, odvisna od potreb uporabnika.
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Slika 2: Prerez stene z zunanjo izolacijo

Stena z notranjo izolacijo: Tukaj zunanja bruna ostane vidna in daje hiši klasični izgled lesene hiše,
v notranjosti pa so izdelani poljubni zaključni sloji, ometi, ploščice ali leseni opaži, možna je tudi
njihova kombinacija.
Debelina brun je lahko 90, 100, 115 ali 120 mm. Stene so izolirane s katero koli naravno izolacijo,
debelina je po standardnih merah, odvisna od potreb uporabnika.
Med nosilne stene spadajo tudi nekatere predelne stene, ki jih prav tako sestavlja masivne brune.

Slika 3: Prerez stene z notranjo izolacijo
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Nenosilne stene

Nenosilne stene so izdelane v skeletni izvedbi ter izolirane s katero koli naravno izolacijo, poleg tega
pa zaključene z ometom ali katero koli drugo zaključno oblogo.

Slika 4: Prerez notranje predelne stene

3.2.3

Možne izvedbe nosilne talne konstrukcije

Nosilna tla se postavljajo na hidro izolirano betonsko ploščo. Lahko so v celoti lesena, z zaključnimi
lesenimi oblogami ali v izvedbi z estrihom. Tukaj pri zaključnem sloju pridejo v poštev razne
keramične obloge ali parketi.

Slika 5: Prerez talne konstrukcije pri steni z notranjo izolacijo
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Slika 6: Prerez talne konstrukcije pri steni z zunanjo izolacijo

3.2.4

Stropna konstrukcija

Stropna konstrukcija je preko stropnikov povezana z zunanjimi stenami, kar se v primeru mansardne
hiše povezuje še s strešno konstrukcijo. Stropniki so lahko vidni ali pa obdani z zaključno strešno
oblogo. Primarna konstrukcija je glavni poveznik, na katerega so prečno postavljeni sekundarni
nosilci, stropniki. Vsi elementi so v veliki večini iz lepljenega lesa.

Slika 7: Prerez stropne konstrukcije
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Strešna konstrukcija

Vsi elementi strešne konstrukcije so iz skobljanih elementov pravokotnega prereza, pri čemer je
uporabljen masiven les, večje razpone pa se premešča z lepljenimi nosilci, ki so podprti z lepljenimi
stebri.
Elementi konstrukcije so lahko vidni ali skriti. Priporočena je betonska ali opečnata kritina.

Slika 8: Prerez strešne konstrukcije pri skeletni mansardni steni – koroška fasada

Slika 9: Prerez stene pri steni z zunanjo izolacijo
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Z različno izbiro nosilne konstrukcije in kombinacijo z notranjo in zunanjo izolacijo ter različnimi
debelinami brun se zagotovi želeni energetski razred.
3.3

Arhitekturni izgled in načrti

Arhitekturni izgledi brunaric so popolnoma prilagojeni željam naročnikov, ponudniki pa imajo
navadno v ponudbi že različne tipske hiše, ki jih je mogoče zaradi fleksibilnih sistemov poljubno
prilagajati.
Pri obravnavanem projektu gre za brunarico v izvedbi z notranjo izolacijo. Projektant je pri
načrtovanju izhajal iz načrtov, ki mu jih je posredoval naročnik objekta. Če so ti načrti že dobro
izdelani, se lahko novi tehnološki načrti za izdelavo in postavitev objekta v izvedbi nosilnih sten iz
brun naredijo v celoti po njih. V primerih, ko je od naročnika posredovana le idejna zasnova, pa je
predhodno potreben izris vseh tlorisov, prerezov in pogledov, to je tehnoloških načrtov, ki gredo v
potrditev naročnikom in nadzornemu organu naročnika.
3.4

Opis objekta – brunarica

Gre za montažni stanovanjski objekt, brunarico. Največja tlorisna površina znaša 80 m2. Objekt je
izveden v kombinaciji kletni prostori in pritličje brez mansardnih prostorov. Nosilne stene objekta so v
izvedbi bruna z notranjo izolacijo. Streha objekta je tipična dvokapnica s tlorisno površino 158,1 m2.
Nad dvoriščem s tlorisno površino 21,15 m2, pri vhodnem delu hiše je dodatno narejen nadstrešek, ki
je pritrjen na sprednjo nosilno steno s tlorisno površino 21,45 m2, namenjen terasi ali parkirnemu
prostoru.
Kletni prostori: Hiša je v spodnjem delu izvedena v klasični zidani izvedbi, podkletena. Hiša stoji na
betonski plošči na pasovnih temeljih, ki so locirani pod nosilnimi stenami. Kletni prostori merijo 53,08
m2. Kletni prostori so večinoma namenjeni za potrebe shrambe, kotlovnico, ostali nezasedeni prostori
pa različnim dejavnostim. Opremljeni so z WC-jem in tuš kabino v skupni velikosti 5,30 m2.
Pritličje: Pritlična konstrukcija je v celoti izdelana iz brun, brune nosilnih sten segajo do slemenske
lege. Njena tlorisna površina znaša 72,3 m2, če je všteta odprtina stopnišča. Pritličje je v izvedbi brez
mansarde, zato ni stropne konstrukcije in je prostor odprt do slemena. V pritličju se nahaja spalnica v
velikosti 10,64 m2, vetrolov skupaj za hodnikom v velikosti 4,43 m2, kopalnica v velikosti 5,81 m2 ter
kuhinja skupaj z dnevno sobo in jedilnico v skupni velikosti 29,6 m2. Iz dnevne sobe se ponuja izhod
še na pokrito teraso, ki je namenjena preživljanju prostega časa, in sicer v velikosti 18,44 m2.
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3.4.1

Tehnični opis objekta

Podan je tehnični opis lesenih delov objekta, ki so izdelani in montirani s strani podjetja Log HOUSE.
Vsa ostala dela so izvedena v sklopu drugih izvajalcev, pridobljenih s strani naročnika objekta.
Zunanje stene pritličja (od zunaj navznoter):











smrekova bruna 120/200 mm, DUO dolžinski spoj, spodnja odkapna letev 5 cm iz macesna,
vodonepropustna folija,
morali 5x8 cm – horizontalno (rezkani zaradi posedkov) in vertikalno,
izolacija 2 x 8 cm,
parna ovira,
inštalacijski kanal 4 cm – letve,
OSB-plošča,
zaključni omet,
zunanji oplesk (2x),
svetla višina prostorov 2,5 m (brez stropa, odprto do slemen).

Tla pritličja:







betonska plošča 20 cm,
hidroizolacija,
zvočna izolacija 4 cm,
estrih 6,5 cm,
vetrolov, hodniki, kuhinja in kopalnica ploščice,
ostali prostori parket.

Predelne stene pritličja(nenosilne):








okvirna lesena konstrukcija 4,5/7,5 cm,
OSB-plošča,
parna ovira,
izolacija 8 cm,
inštalacijski kanal,
parna ovira,
OSB-plošča.
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Streha dvokapnica 𝟏𝟖𝟎 :







strešne letve 40/50 mm,
letve za zračni kanal 50/80 mm,
vodonepropustna folija,
primarna obloga – pločevina s posutjem,
oplata 20 mm, vidni opaž napuščev 20 mm,
nosilna strešna konstrukcija lege, kapne lege 160/200 mm, slemenske lege 160/320 mm in
špirovci 90/180 mm.

Nadstrešek terase, nadstrešek za avto in ograja terase:









naklon strehe 180 ,
strešne letve 40/50 mm,
letve za zračni kanal 50/80 mm,
brez sekundarne kritine,
oplata 20 mm, vidni opaž nosilcev N/F 20 mm, vetrne letve,
nosilna strešna konstrukcija lege slemenske in kapne 160/200 mm in špirovci 90/180 mm,
stebri 160/160 mm z nastavljivo kovinsko peto,
ograja brez korita in z ravno okrasno letvijo.

Stebri:


lepljenci, vidna kvaliteta (dimenzije po načrtih).

Zaščita objekta:



zunanji elementi, kot so bruna, glave stropnikov, vidni deli ostrešja, terasa in nadstrešek za
avtomobil so pleskani 2x z zaščitnim premazom za les,
notranji elementi kot so stropniki, opaž, povezniki in notranji stebri so naravni.

Mizarski izdelki:



okna in zunanja vrata po naročilu,
notranja vrata po naročilu.
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PRIPRAVA GRADBIŠČA IN POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA POSTAVITEV
OBJEKTA

4.1

Dokumentacija

Za izgradnjo objekta je treba najprej pridobiti primerno zazidljivo zemljišče. Ko imamo primerno
zemljišče, pa je treba pridobiti še mnogo dovoljenj, ki jih izdajo občinske službe na osnovi že izdelane
dokumentacije. Takrat se že pojavijo tudi različni stroški, ki so potrebni za nakup zemljišča ter za
različne upravne postopke ter dovoljenja, enako kot pri klasični gradnji. Pod to poglavje spadajo
plačilo komunalnega prispevka, stroški izdelave projekta ter plačilo dovoljenja za gradnjo.
4.1.1

Zemljišče

Najkvalitetnejša zemljišča so v večini primerov namenjena v druge namene, zato je kvalitetno
zemljišče za gradnjo težje najti. Pomembno je, da je zemljišče ravno in suho, saj je v primeru
podtalnice ali velikih količin vod, težje graditi in tu nastopijo še razni dodatni stroški za ureditev pred
začetkom gradnje. Kvadratura zemljišča je največkrat odvisna od naših potreb, v večini primerov
zadostuje že 500 𝑚2 . Pred nakupom je pri pristojni geodetski upravi potrebno pridobiti še katastrsko
številko, da lahko izvemo še kakšna je namembnost zemljišča in ugotovimo, ali je zazidljivo.
4.1.2

Komunalna opremljenost

Na zemljišču mora biti zagotovljena vsa komunalna infrastruktura. V naseljih, ki so namenjeni
izgradnji individualnih hiš, komunalna oprema že obstaja, v drugih primerih pa jo je potrebno
zagotoviti na drug način.
4.1.3

Projektna dokumentacija

Projekt za gradnjo objekta – PGD:



pridobi se na podlagi lokacijske informacije,
obsega popoln načrt zgradbe z vsemi inštalacijami in vsa soglasja za pridobitev gradbenega
dovoljenja.

Gradbeno dovoljenje
Projekt za izvedbo
4.1.4

Po končani gradnji

Projekt izvedenih del.
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Priprava gradbišča

Pred izvedbo vseh gradbenih del je potrebna ustrezna priprava gradbišča na podlagi zakonodaje:





identifikacija gradbišča,
ustrezno zavarovanje gradbišča,
ustrezno zavarovanje okolice,
ustrezno zavarovanje izvajalcev gradbenih del.

Pred fazo postavitve lesenega objekta morajo biti ustrezno izvedena vsa gradbena dela do izvedbe AB
temeljne plošče, na katero se objekt postavi:










preverjanje ustreznosti tal (izvedejo geodeti).
zakoličenje objekta (izvedejo geometri).
zemeljska dela:
o izkop za kletne prostore objekta,
o ureditev planuma temeljnih tal, nasip ter utrjevanje nasipa,
o po potrebi se položi ločilna plast med nasutjem in zemljino,
o drenažiranje (betonska mulda, perforirane cevi, drenažno nasutje, geotekstil).
Temeljenje:
o opažanje,
o polaganje armature, v katero se položijo tudi cevi za odvodnjavanje hišnih odpadnih
vod,
o vgrajevanje betona in nega betona,
o razopaževanje.
Kletni prostori:
o pozidava kletnih prostorov z betonskimi zidaki, betonskimi opažniki ali armiranim
betonom,
o ustrezna toplotna in hidroizolacija.
Zasutje, zasip.
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AB medetažna plošča s hidroizolacijo
Plošče morajo biti izdelane zelo natančno. Vsi izdelovalci montažnih hiš zahtevajo zelo majhna
odstopanja pri višini plošče ter pravilno-kotne. Namreč pri napah lahko v višini plošče pride do
nepravilnega nalaganja stenskih elementov ter posledično do razpok v steni. Vsaka betonska plošča je
zato pred pričetkom gradnje pregledana in premerjena. Izvajalec preveri tudi pravilnost terena,
dostopnost in možnost skladiščenja ter ustrezno komunalno opremljenost.

Slika 10: Armirano-betonska plošča
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POTEK IZVEDBE PROJEKTA
Podjetje

Podjetje Log HOUSE d. o. o. je podjetje, ki se ukvarja z inovacijami in razvojem lesene montažne
gradnje, natančneje brunaric iz lesa z visoko dodano vrednostjo ter njihovo izdelavo in končno
postavitvijo na statični lokaciji. Sedež podjetja je lociran v kraju Nazarje, kjer imajo glavne pisarne.
Tukaj izvajajo vse poslovne zadeve, pripravljajo načrte za izvedbo ter se ukvarjajo z razvojem. Njihov
glavni cilj je ozaveščati ljudi o prednostih lesene gradnje, o kakovosti lesenega doma, ter da bi tako
pripomogli k boljšemu odstotku montažne gradnje v primerjavi s klasično. Namreč lesena gradnja je
naša tradicija, zato arhitekturo črpajo ravno iz nje.
»Naša vizija, vezana na lokalno okolje, iz katerega izhajamo, je biti stičišče zgornjesavinjskih
proizvajalcev stavbnega pohištva, žagarskih elementov, mizarskih izdelkov in drugih ustvarjalcev iz
lesa. Naša želja za prihodnost je, da se naša dolina usmeri v zeleno ekonomijo in predelavo lesa z
visoko dodano vrednostjo.«
(Finance.si. 2015. https://gradbenistvo.finance.si/8818244?cookietime=1472050981)
Z dobrim poslovanjem in kvalitetno gradnjo ter izdelavo so že dobro uveljavljeni v Evropi in na
Irskem. Vse bolj se širijo tudi na vzhodni trg, kot sta Turčija in Azerbajdžan, postopa pa tudi na
Japonsko in v Srednjo Ameriko.
Njihovo gradnjo in izdelavo zaznamujejo tri lastnosti, to so: naravnost, prilagodljivost in hitra
sestavljivost. Vse hiše so tako v celoti prilagojene željam strank. To jim omogočajo prilagodljivi
sistemi, ki se prilagajajo arhitekturni zasnovi, namenu in obliki hiše. Celotno ogrodje hiše je izdelano
v proizvodnji, zato lahko hiša stoji že v nekaj dneh.
5.2

Proizvodni obrat

Proizvodni obrat, v katerem poteka priprava in izdelava sestavnih elementov montažne hiše, zajema
dve večji hali ter pokrit zunanji prostor. V prvi večji hali so locirani stroji za mehansko obdelovanje
sestavnih elementov iz lesa. Tukaj se izdelajo vsi večji elementi hiše, zunanje nosilne stene, stebri,
ostrešje, stropna konstrukcija, notranje nenosilne stene, krojijo se opaži. Od tu se odvažajo v zunanje
pokrite prostore, kjer poteka pleskanje, pakiranje ter skladiščenje. Vsi elementi se prenašajo mehansko
s stenskimi konzolnimi žerjavi. V hali sta montirana dva štiri-stenska žerjava z nosilnostjo 400 kg,
možnostjo dviga do 3,4 m in dolžino ročice 6 m. Elementi se prevažajo z viličarji. V drugi manjši hali
potekajo mizarska dela, izdelujejo se ograje, okna, vrata, zaključne letve. Prostor je namenjen še
ročnim delom, ki so potrebni pri obdelavi brun. To so razni izrezi odprtin pri vratih, oknih ter
dolžinski rezi. Za obdelavo se uporabljajo ročni skobeljni strojček, električna krožna žaga, vrtalni
strojček, električna verižna žage ter pnevmatske pištole za žičnike.
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5.3

Stroji za mehansko in ročno obdelavo

5.3.1

Skloparka – avtomatska

Skloparka Automatic je namenjena obdelovanju brun, in sicer prirezovanju pod kotom, izdelavi
sklopov, izdelavi utorov, čepov ter vrtanju. Je računalniško vodena, potreben je le en delavec, ki
naklada obdelovance ter jih odlaga. Opremljena je s pomičnimi valjčki, prilagodljivih dolžin, odvisno
od zahtev. Zraven je pritrjen sistem podajanja s preciznim zobatim kolesom ter odčitavanjem položaja
z magnetnim trakom. Natančnost pozicioniranja je ± 0,3 mm. Je nizko hrupna ter ima odsesavanje za
prašne delce.
Možne obdelave:








Vodoravno in navpično rezkanje:
o Največje dimenzije obdelovanca so 200 x 230 mm. Širina rezkanja je omejena od min.
61 mm do max. 160 mm. Največja navpična globina rezkanja je 75 mm, največja
vodoravna globina pa 25 mm. Dolžine obdelovancev so omejene z dolžinami valjčkov
za pomik, odvisno od zahtev.
Čelno rezkanje:
o Največji premer rezkarja je omejen na 230 mm. Največja širina rezkanja je 75 mm,
prav toliko tudi globina.
Odrezovanje in prirezovanje:
o Skloparka je opremljena z žagnim listom premera 600 mm. Največji presek reza je
200 x 230 mm.
Vodoravno vrtanje:
o Največji premer vrtanja je omejen na 35 mm, globina vrtine pa je največ 350 mm.
Višina vrtanja se lahko uravnava ročno ali z mehanskim prikazovalnikom.

Slika 11: Skloparka – avtomatska
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Ročna skloparka

Ročna skloparka je namenjena obdelavi špirovcev in leg. Z njo prirezujemo, izdelujemo pete
špirovcev pod različnimi koti, odvisno od naklona strehe. Peta špirovca je tisti del, kjer špirovec
nalega na slemensko lego. Namenjena je tudi izdelovanju leg. Z njo izdelujemo vmesne spoje dveh
leg, kadar gre za večje dolžine. Poleg skloparke sta pozicionirani še dve ročni krožni kotni žagi, ki sta
namenjeni krojenju dolžin.

Slika 12: Skloparka – ročna

5.3.3

Čeparka – tesarska

Čeparka je namenjena izdelovanju čepov stebrov ter izdelovanju spojev špirovcev v slemenu.

Slika 13: Čeparka – tesarska
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Verižni rezkar, prečne krožne žage in čeparka – mizarska

Verižni rezkar je namenjen izdelovanju lukenj za čepe na stikih. S prečnimi krožnimi žagami krojimo
opaže, čeparka pa je namenjena izdelavi predelnih sten (čepi zaradi posedkov).

Slika 14: Prečne krožne žage, čeparka – mizarska

Slika 15: Verižni rezkar
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5.4
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Ročni strojčki
Ročni skobeljni strojček,
ročna električna žaga,
vrtalka,
ročna električna verižna žaga,
pnevmatska pištola za žičnike.
Proizvodni procesi

Proizvodnja gradbenih elementov se lahko prične, ko so pripravljeni vsi tehnološki načrti ter je
izveden popis potrebne količine materiala. Iz popisa se nato izvede naročilo lepljenega ter masivnega
lesa. Ko je material dobavljen, se lahko prične z obdelavo. Predvidena dobava materiala je četrti
delovni dan v tednu. Začetek proizvodnje se prične peti delovni dan v tednu. Obdelava in priprava
vseh potrebnih elementov za objekt, ki je podan v opisu poteka 7 dni, v primeru poteka proizvodnje
brez vseh zapletov. Šesti delovni dan se elementi transportirajo na gradbišče, kjer se ustrezno
skladiščijo. Tako se prvi delovni dan v tednu lahko prične z montažo.
Potek proizvodnje je deljen na dve glavni proizvodni liniji. V prvi liniji poteka izdelava brun, ta linija
je namenjena izključno temu. Druga, sekundarna linija je namenjena izdelavi špirovcev, leg, stebrov
ter predelnih sten. Na tej liniji so locirane tudi prečne krožne žage, namenjene krojenju opažev. Ostala
ročna dela potekajo v hali za mizarska dela. Vsi elementi za obdelavo se iz prostora za skladiščenje
neobdelanega materiala transportirajo v proizvodno halo z vhodne strani, kjer nato potujejo skozi
obdelovalne stroje s pomočjo stenskih dvigal ter se po končani obdelavi spet transportirajo v prostore
za pleskanje in pakiranje, kjer so pripravljeni za odvoz do gradbišča. S tem je zagotovljen krožni
sistem obdelave. Ko so končani elementi za en objekt, mu lahko sledi naslednji projekt ter tako projekt
za projektom.
Proizvodni procesi ter njihovo trajanje:
Proizvodni procesi ter njihovo trajanje v urah se nanašajo na predstavljeni objekt:









izdelava brun: 48 ur,
izdelava ostrešja: 32 ur,
izdelava stebrov: 4 ure,
izdelava predelnih sten: 20 ur,
izdelava garažnega nadstreška: 12 ur,
izdelava ograje terase: 16 ur,
krojenje opažev: 16 ur,
pleskanje in pakiranje: 56 ur.
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Slika 16: Konzolno stensko dvigalo

5.5

Elementi objekta

Lepljen gradbeni les
Preglednica 1: Popis materiala – lepljeni gradbeni les

LEPLJENI GRADBENI LES

DOLŽINA
[mm]

KOLIČINA

1

Bruna 120/200 mm

13500

32

kom

1
2
3
4
5

Vmesna lega 160/320 mm
Vmesna lega 160/320 mm
Steber 160/160 mm
Lega 160/200 mm
Lega 160/200 mm

11700
12600
13500
12600
12900

1
1
2
1
2

kom
kom
kom
kom
kom
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Masivni gradbeni les
Preglednica 2: Popis materiala – masivni gradbeni les
MATERIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2

MASIVNI SKOBLJANI LES
Macesnova deska (skobljana)
Spodnja odkapna letev iz macesna
Morali - skeletni (skobljani)
Špirovci (skobljani)
Špirovci (skobljani)
Moral za zračni kanal
Vetrne letve (skobljano)
Strešne letve
Klešče
OBLOGE
Opaž N/F 20 mm, širina pokrivanja 112
mm (napušči, 88 m2 , barvano)
Oplata deske 20 mm - streha

5.6

DEBELINA
(mm)

ŠIRINA DOLŽINA
(mm)
(mm)

KOS

20
45
45
90
90
50
20
40
45

110
150
75
180
180
80
180
50
180

11
10
84
34
13
68
8
164
2

4000
4000
4000
6000
4000
4000
4000
4000
6000

V
(m3)

A
(m2)

0,097
0,270
1,134
3,305
0,842
1,088
0,115
1,312
0,097
88

SKUPAJ:

1,920 96
10,180 184

Proces obdelave posameznih elementov po strojih – opis proizvodnih procesov

Vsak sestavni element ima posamezne faze in vrste obdelave na različnih strojih. V tehnoloških
načrtih je razvidna končna oblika sestavnega elementa. Vsak element ima začrtano pot poteka skozi
proizvodnjo po strojih ter faze obdelave na le-teh.
5.6.1

Lepljen les

Brune
Strojna obdelava
Brune imajo izdelane dolžinske spoje. Dolžina neobdelanih brun je 13,5 m. Prva faza obdelave brune
je njen prirez. Ker so brune iz lepljenega lesa, njihove čelne strani, ko pridejo iz tovarne, niso
izravnane, zato jih izravnamo s čelnim rezom. Pri tistih brunah, kjer so vgrajena okna ali vrata, se
izdelajo utori, v katere se pri montaži nabijejo kovinski T-profili 25 x 25 cm, da se zagotovi prečna
stabilnost, s tem preprečimo zvijanje sten pri odprtinah. Sledi izdelava prvega sklopa, sklop brune je
tisti del, kjer se brune med seboj stikajo na vogalih objekta. Za nekatere objekte, ki so večjih
razsežnosti, dolžine ali širine preko 13 m, je brune treba dolžinsko spajati. Izdelajo se čepi in utori.
Brune z enim sklopom se nato krojijo na dolžino, pri tistih, ki pa se spajajo na obeh krajih, se izdela še
drugi sklop ter se nato dolžinsko kroji. Na mestih, kjer so brune vijačene, se predhodno vrtajo. Zatem
je bruna pripravljena na pleskanje in nadalje za pakiranje.
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Ročna obdelava
Na mestih, kjer so okna in vrata, je potrebno brune ročno obdelati v mizarski delavnici. Pri oknih je
treba dolžinsko izrezati del brune, kamor nato pride okenska polica, prav tako pri vratih, kjer pride
prag. Posebnost je izdelava prve konstrukcijske brune pri hiši. Nanjo se nabije skobljana macesnova
deska. V bruno je nato treba dolžinsko vrezati utor, v katerega se nabije spodnja odkapna letev iz
macesna.

Slika 17: Prikaz vogalne vezi brun

Brune se sprotno odvažajo na pleskanje ter pakiranje.
Vmesna lega, kapna lega
Dolžine neobdelanih leg so preračunane tako, da pri krojenju najlažje dobimo potrebne fiksne dolžine.
Lege se prirezuje na dolžine. Na koncih leg, če so ti vidni, se lepotno izdelajo obrezi in izrezi. Kadar je
treba premostiti večje dolžine, je lege potrebno dolžinsko spajati. Izvedejo se različni dolžinski
tesarski spoji. Na verižnem rezkarju se nato izrežejo luknje za čepe na mestih, kjer so lege podprte s
stebri. Lege so nato pripravljene za pleskanje in pakiranje.
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Slika 18: Prikaz strukture lepljene lege in dolžinskega stika lege

Stebri
Dolžine neobdelanih stebrov so preračunane tako, da ni nepotrebnega odpada pri krojenju.
Stebri se prirezujejo na dolžine. Vidni stebri se lepotno obdelajo za lepši izgleda, razen kadar so
zahtevani ostri robovi. Na zgornjem koncu se izdela čep stebra za spajanje z legami. Na spodnji strani
se v steber predhodno izvrta luknja za navojno palico konzole, na kateri stoji steber pri višinsko
nastavljivih konzolah. Stebri so nato pripravljeni za pleskanje in pakiranje.

Slika 19: Spajanje steber – lega, čep in utor
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Masivni les

Špirovci (škarniki)
Rezan masivni les je treba najprej skobljati. Skobljamo ga po vidnih straneh. Špirovci se nato čelno
obdelajo, če ostanejo vidni pri napušču, nato pa se izdelajo pete špirovcev. Pete so tisti deli, kjer se
špirovec stika z lego. Ko se izdelajo tesarski spoji špirovcev v slemenu, so špirovci s tem krojeni na
dolžino in so pripravljeni za pleskanje ter pakiranje.
Klešče
Klešče se krojijo na dolžine, vendar so odrezane pod naklonskim kotom strehe. Tiste, ki so vidne, je
treba skobljati. Predhodno se vrtajo luknje za vezne vijake. Klešče so nato pripravljene za pleskanje in
pakiranje.
Opaži, oplata (deske 20 mm), strešne letve, morali za zračni kanal, vetrne letve
Skobljati je potrebno le vetrne letve, kadar te ostanejo vidne. Vsi ti elementi se krojijo na dolžine na
gradbišču, ko je vidna dejanska situacija. Kadar je potrebno, se elementi pleskajo oziroma
impregnirajo
Skeletni morali
Skeletni morali so namenjeni izdelavi predelnih sten. Predhodno jih je potrebno štiristransko skobljati,
da dobimo standardne dimenzije 4,5 x 7,5 cm. Na pokončnih moralih se izdelajo čepi, na prečnih pa
utori. Stranski morali se vzdolžno zarežejo zaradi posedkov. Morali se nato pleskajo in pakirajo.
Med tistimi morali, ki so namenjeni za notranjo izdelavo masivnih sten, se izvede izolacija ter
inštalacijski kanali, ki so prav tako skobljani in vzdolžno zarezani zaradi posedkov.

Slika 20: Morali predelnih sten – čep, utor, dolžinska zareza zaradi posedkov
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SISTEM GRADNJE

6.1

Montaža objekta

Ko je gradbišče primerno pripravljeno in zavarovano in je na parceli zgrajena vsa komunalna oprema,
zgrajena temeljna plošča ter je vse pregledano s strani preglednih organov, se na gradbišče dostavijo
gradbeni elementi. Vsi gradbeni elementi morajo biti na gradbišču primerno skladiščeni ter zavarovani
pred vremenskimi vplivi dežja, vlage.
Gradnja se prične s prevzemom temeljne plošče. Izvajalec gradbenih del preveri dimenzije temeljne
plošče, preveri se pravilnost kotov ter horizontalna ravnina. Če je plošča skladna z načrti, dovoljena so
le minimalna odstopanja, izvajalec lahko prične s prvo fazo gradnje.
6.1.1

Zunanji elementi

V prvi fazi se izvede postavitev obodnih nosilnih sten iz brun. Na prvo bruno, ki je v stiku z betonsko
podlago in bitumenskim trakom, je nabita macesnova deska ter macesnov odkapni profil, saj je
macesen veliko bolj obstojen les. Prva bruna se s kovinskimi L-nosilci vijači v beton. Brune se
polagajo ena na drugo in se ne vijačijo. Pri odprtinah oken in vrat so narejeni utori, v katere se vstavijo
kovinski T-profili 20 x 35 mm, da ojačamo steno in preprečimo zvijanje brun pri odprtinah.
Po končani prvi fazi sledi montaža leg. Lege so vijačene v brune, na katerih ležijo. Kapne lege so z
navojnimi palicami povezane še v temeljno ploščo, da se prepreči dviganje konstrukcije, omogočen pa
je posedek. Nato sledi montaža ostrešja. Špirovci so vijačeni v lege z vijaki 8 x 320 mm, prav tako se
v kapno lego med špirovce z vijaki 8 x 240 vijačijo polnila, da se zapolnijo odprtine. Nabijejo se
napuščni opaži. Sledi montaža sekundarne kritine, deske 20 mm, na katere se nabije vodonepropustna
folija. Nato se izvedejo krovska dela, pripravi se podlaga za primarno kritino ter se položi primarna
kritina, ki je poljubno izbrana. Na koncu se streha zaključi s polaganjem strešnih oblog ter vetrnih
letev.
Vsi dvigi težjih elementov so izvedeni z avtodvigalom.

Slika 21: Montaža zunanjih elementov brunarice
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Notranjost objekta

Na obodne stene se nabije vodonepropustna folija. Vsi spoji se polepijo. Sledi montaža pokončnih
moralov, ki so na mestih pribitja vzdolžno zarezani zaradi posedanja objekta.
Sočasno se izvaja tudi postavitev skeletov predelnih sten. Predelne stene se enostransko oblečejo z
OSB ali gips ploščami na parno zaporo. Če v predelnih stenah ni inštalacijskih kanalov, se lahko
izolirajo, sledi druga parna zapora ter druga obloga.
Na obodne stene se položi prvi sloj izolacije. Zatem se montirajo vzdolžni morali in namesti se drugi
sloj izolacije. Stene zapremo s parno oviro, nato pa se nabijejo letve za inštalacijski kanal.
Izolira se tudi strešna konstrukcija, ki se prav tako obleče s parno oviro, po potrebi se nabijejo še letve
za inštalacijski kanal.
Sledijo groba inštalacijska dela, napeljava elektrike ter polaganje vodovoda. Istočasno se izvedejo
mizarska dela, kot so montaža zunanjih oken in vrat. Vsa zunanja okna in vrata so v škatlah zaradi
posedkov objekta.
Ko je objekt zaprt ter so položeni vsi grobi talni vodi, se lahko izolirajo tla, tudi v izvedbi s talnim
ogrevanjem. Sledi izvedba estrihov v tistih prostorih, kjer bo zaključna talna obloga parket ali
keramika.
V zadnji fazi se položijo notranje zaključne obloge sten in stropov. Položijo se talne obloge, dela pa se
zaključijo s fino montažnimi deli električne in vodovodne napeljave ter montažo dilatacijskih
zaključnih letev.
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Slika 22: Predelne stene, talna konstrukcija, škarniki in povezniki, stropna konstrukcija

Slika 23: Skeletna stena
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MOŽNA ODSTOPANJA V PROIZVODNJI IN PRI MONTAŽI OBJEKTA

Vsak projekt zahteva podrobno organizacijo, teorijo je potrebno povezati s prakso, kar pa vedno ne gre
tako, kot smo si zamislili. Pogoji dela se med potekom projekta lahko spreminjajo, zaradi česar pride
do odstopanja od pričakovanega. Kljub temu, da je za vsak projekt, tako za proizvodnjo kot tudi za
montažo, izdelan podroben terminski plan dela, so nekatere stvari nepredvidljive. Govorimo o raznih
tehničnih in tehnoloških težavah, ki se pojavljajo v času izvajanja projekta, vendar pa so vmesni
popravki ali reorganizacija mogoči. Ko pa gre za višje sile ali izjemne okoliščine, pa nimamo na to
nikakršnega vpliva, saj so v času načrtovanja in organizacije projekta nepredvidljivi. Ta odstopanja so
po navadi nekako predvidena in časovno všteta, največja težava pa je, da s časovnimi odstopanji
vedno pridejo tudi stroškovna odstopanja.
7.1

Proizvodnja

V proizvodnem obratu navadno pride do raznih tehničnih in tehnoloških težav, ki so ali pa ne nujno
vedno rešljive. Vzroki so različni, posledice pa po navadi časovna in stroškovna odstopanja pri
projektu.
7.1.1

Tehnične in tehnološke težave

Okvara ali izpad stroja
Pri vsakem stroju lahko pride do tehnične težave. To so lahko razni lomi rezil, okvara senzorjev
pomikov ipd., ki pa so hitro rešljive, če imamo nadomestni del. Lahko pa je nadomestni del v tistem
trenutku ne dobavljiv, kar je podobno, kot če stroj popolnoma odpove. Najlažje težavo rešimo, če
obdelavo izvedemo na podobnem stroju, če ga imamo. V najslabšem primeru pa pride do časovnega
zamika, kar privede do podaljšanja roka izdelave in možnosti plačila zamudnih obresti, če je tako
navedeno v pogodbi.
Izmet – škart
Lahko da gre za človeško napako, možno pa je tudi, da gre za napako stroja. V vsakem primeru pride
do težav pri poteku celotnega projekta, spet se pojavijo časovni zamiki. Pri teh projektih je namreč
količina potrebnega vhodnega materiala zelo natančno preračunana, prevelik odpad prinaša prevelike
stroške. Prostora za napake je zelo malo.
Napake v vhodnem materialu, zamiki dobaviteljev
To so ene izmed tistih napak, katerih ne moremo predvidevati in spet prinašajo spremembe v
časovnem in stroškovnem poteku projekta. Ko od dobavitelja dobimo nekakovostne materiala, lahko
ta material reklamiramo ali pa izgubimo zaupanje v dobavitelja. V tem primeru je treba poiskati
novega dobavitelja, na nas pa se vrši pritisk s strani naročnika. Možno je tudi, da projekt sploh ne bo
izveden oziroma bo izveden s strani drugega izvajalca, kadar velika časovna odstopanja niso mogoča.
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Težave v organizaciji
Možno je, da pride do napake pri vnosu podatkov za naročilo, zato nimamo zadostne količine
potrebnega materiala. Pri hitrih naročilih ali telefonskih naročilih pa lahko pride do nesporazuma med
naročnikom in dobaviteljem, posledično spet do pomankanja materiala. V proizvodnem obratu pa je
možen tudi nesporazum med delavcem in vodjo, tako se lahko izdela prevelika količina ene vrste
elementov, potrebna pa bi bila druga. Vse skupaj spet privede do časovnih zamikov ter dodatnih
stroškov proizvodnje.
Izpad delavca na ključnih delovnih mestih
Kadar se poškoduje delavec, ki ima ključno znanje na svojem delovnem mestu oziroma stroju, je tako
rekoč nenadomestljiv v tistem trenutku, to predstavlja veliko težavo. Projekta tako ni mogoče izvesti
ali pa so manjkajoči elementi izdelani v slabši kvaliteti. To morda vizualno ni opazno, lahko pa ima
vpliv na nosilnost konstrukcije, kar se pokaže kot kasnejša težava, to pa prinaša veliko dodatnih
stroškov.
7.2

Montaža

Ko gre za montažo objekta na terenu, pa tukaj največkrat nastopijo višje sile, kot so delovne nesreče,
neugodne vremenske razmere ali vplivi, lahko pa je to tudi kraja. Vse skupaj ponovno privede do
zamude v začrtanih rokih končanja projekta.
Napake pri dostavi elementov, nepravilno skladiščenje
Pri prevozu težkih tovorov velikokrat pride do poškodb. Večinoma gre za površinske poškodbe
elementov, kot so odrgnine in udarci, poškodbe zaradi gurtnanja in podobno. Zaradi nepravilnega
oziroma površnega naklada elementov pa lahko pride tudi do mehanskih poškodb, tj. raznih lomov v
elementih.
Ko so elementi skladiščeni na gradbišču, vendar nepravilno in so izpostavljeni vremenskim vplivom,
to povzroči vizualne in mehanske poškodbe. Večina elementov je namreč mehansko sušenih.
Ko gre za vizualne poškodbe, je gradnja še vedno mogoča, če to nikogar ne moti. Pri mehanskih
poškodbah pa je element vedno treba nadomestiti, kar pomeni dodatne stroške in časovne zamude.
Izpad ključnega delavca
Prav tako, kot v proizvodnji je tudi pri postavitvi ključnega pomena tehnična usposobljenost
posameznih delavcev. Kvaliteta končnega izdelka trpi zaradi pomanjkanja ustreznega kadra, če le-ta ni
prisoten pri montaži.

32

Ločan, U. 2017. Analiza proizvodnje montažne lesene hiše.
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo.

Težave s podizvajalci
Do zamude pri izvedbi projekta lahko pride tudi takrat, kadar nas na cedilu pusti podizvajalec, s
katerim smo bili dogovorjeni. Podizvajalec je vedno nadomestljiv, vendar so spet prisotni dodatni
stroški.
Višje sile
Ko gre za težave pri projektu, bodisi so te težave predvidljive bodisi so to višje, nepredvidljivi
dogodki, to vedno privede do časovnih zamud in dodatnih stroškov projekta. Vse težave pri projektih
so sicer rešljive narave, če se lahko dosežejo sporazumni dogovori med izvajalci del in naročniki. V
najslabšem primeru pa lahko pride tudi do stečaja podjetja.
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ZAKLJUČEK

Pri vsaki gradnji, naj bo to gradnja z lesom ali betonom, moramo poznati zakonitosti, prednosti in
slabosti. V okviru diplomskega dela sem se z leseno montažno gradnjo dodobra spoznal, saj sem bil
pri proizvodnji veliko prisoten, nazorno pa mi je bila predstavljena tudi montaža objekta. S tem sem
tako dobro spoznal, da sem se tudi sam navdušil nad gradnjo z lesom, v tem vidim prihodnost za svojo
karierno pot. Za naslov in temo diplomskega dela sem se odločil, ker sem se v preteklosti kot
počitniški delavec že preizkušal na enem izmed takšnih projektov, nad delom pa sem bil kar precej
navdušen. Najpomembnejše pri gradnji z lesom se mi zdi, da je obnovljiv vir in okolju povzroča zelo
majhne obremenitve.
Tržišče za moderno individualno leseno gradnjo je tudi v Sloveniji že precej razvito. O leseni gradnji
razmišljajo predvsem tisti, ki so postavili poudarek na svoje življenje in želijo bivati v zdravem ter
prijetnem okolju. Les pa je tudi neprimeren material, kadar je uporaba nepravilna ali neustrezna. Vsak
material ima svoje zmogljivosti in meje uporabnosti, zato naj se tudi les uporablja tam, kjer je to
logično, v nasprotnem primeru pa se njegova vrednota izgubi.
Kot nekatera podjetja, časopisi in revije sem tudi sam mnenja, da je treba pokazati, da je v primerjavi s
klasično masivno gradnjo tudi lesena hiša profesionalen izdelek. Treba je odpraviti predsodke, da je
bivanje v leseni hiši manj prestižno in udobno kot v zidani hiši.
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PRILOGA A – Terminski plan



PRILOGA B – Shema proizvodnega obrata



PRILOGA C – Shematski prikaz potovanja elementov po strojih
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o

PRILOGA D1 – Načrt lesene montažne hiše

o

PRILOGA D2 – Načrt zunanjih sten

o

PRILOGA D3 – Načrt notranjih sten

o

PRILOGA D4 – Načrt ostrešja
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PRILOGA A: Terminski plan

Dejavnost

#

PROIZVODNJA

Trajanje

60 h

T

F

S

S

M

T

W

T

F

S

S

M

T

W

T

F

S

S

M

W

T

F

S

Izdelava brun

48 h

2

Izdelava ostrešja

32 h

3

Izdelava garažnega nadstreška

12 h

Čeparka - mizarska;Čeparka - tesarska;Prečna krožna žaga;Ročna orodja

4

Izdelava stebrov

4h

Čeparka - tesarska;Prečna krožna žaga

5

Izdelava predelnih sten

20 h

6

Krojenje opažev

16 h

7

Izdelava ograje terase

16 h

8

Pleskanje

56 h

Ročna orodja

9

Pakiranje

32 h

Ročna orodja

10

Nakladanje

4h

M

T

W

T

F

S

S

M

T

W

T

F

S

S

M

T

W

T

F

S

S

Čeparka - mizarska;Čeparka - tesarska;Prečna krožna žaga;Ročna orodja

Čeparka - mizarska;Prečna krožna žaga
Prečna krožna žaga
Prečna krožna žaga;Ročna orodja

Avtodvigalo;Viličar

176 h
Avtodvigalo;Tesar

1

Montaža brun

12 h

2

Montaža ostrešja

12 h

3

Nabijanje napušča / deskanje

8h

Avtodvigalo;Tesar

4

Izdelava sekundarne kritine

8h

Krovec

5

Krovska dela

16 h

6

Montaža moralov sten

16 h

7

Polaganje izolacije sten

16 h

8

Polaganje izolacije ostrešja

8h

9

Montaža inštalacijskih letev

16 h

Monter

10

Mizarski izdelki

16 h

Mizar

11

Montaža predelnih sten

24 h

Suhomontažer

12

Groba elektroinštalacijska dela

24 h

Električar

13

Groba vodovodarska dela

24 h

Vodovodar

14

Polaganje izolacije predelnih sten 16 h

15

Izdelava talnih estrihov

24 h

16

Notranja obdelava sten

32 h

17

Polaganje talnih oblog

40 h

18

Polaganje zaključnih letev

16 h

19

Izvedba notranjega opleska

24 h

20

Polaganje keramike

32 h

21

Izvedba zunanjega opleska

32 h

22

Fina inštalacijska in montažna dela 16 h

Datum: januar 2017

S

Ročna orodja;Skloparka - avtomatska;Skloparka - ročna

1

MONTAŽA

T

Avtodvigalo;Tesar

Avtodvigalo;Krovec
Tesar
Izolater
Izolater

Izolater
Suhomontažer
Pleskar;Suhomontažer
Parketar
Monter
Pleskar
Keramičar
Pleskar
Električar;Vodovodar;Monter;Suhomontažer

Izdelal: Urban LOČAN

LEGENDA:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
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