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POVZETEK 

Dom človeku predstavlja bistveni element življenja – tako za njegovo fizično kot tudi psihično 

zdravje – torej je eden od glavnih dejavnikov, ki posredno vpliva tudi na preživetje človeške 

vrste. Ne glede na raso, spol in področje bivanja si vsak človek prizadeva, da bi imel svoj 

dom. Ta mu nudi zavetje pred neprijetnimi pogledi ljudi, neugodnimi vremenskimi pojavi in 

navsezadnje omogoča, da živi po svojih lastnih načelih, brez omejevanja ali obsojanja drugih. 

Je edini, ki nas vidi v pravi in tudi najslabši luči, a nas še vedno krije in ščiti, zato se v njem 

počutimo varno. Dom si ljudje po svetu ustvarjajo na različne načine, predvsem glede na 

kulturo, način življenja, območje bivanja in materiala, ki ga imajo na voljo. Tako na primer 

nomadom dom predstavlja šotor, bolivijski Indijanci gradijo zatočišča iz močvirskega trsja, 

Eskimi si iz snežnih kvadrov gradijo igluje ali snežne hiše, okoli 4.500 let pred našim štetjem 

pa so na Ljubljanskem barju bivali koliščarji, ki so zaradi jezerskih in močvirnatih območij 

gradili hiše na kolih.  

Danes pa ljudje v razvitih državah svoje domove oblikujejo nekoliko drugače. Zaradi 

opuščanja tradicionalnega načina življenja so se spremenili tudi človeški interesi in s tem tudi 

oblika doma. Ljudje so iznašli nove tehnologije in materiale za gradnjo doma, tako pa je 

proces gradnje postal lažji in predvsem hitrejši, kar je za današnjo populacijo, ki je 

preobremenjena z različnimi  interesnimi dejavnostmi, velika prednost. Je pa žal projekt zato 

tudi finančno zahtevnejši za večino populacije, za nekatere celo prezahteven, predvsem pa 

odvisen od kakovosti gradnje in gradbenih materialov.  

Ljudem danes dom predstavlja hiša ali pa stanovanje. Zadnje lahko kupijo, medtem ko se pri 

hiši lahko odločajo za nakup ali gradnjo. Gradnja danes ne predstavlja več ogromnega 

projekta, če gledamo s stališča same gradnje, če pa pogledamo s finančnega stališča, pa je 

danes to vse večji projekt oziroma že kar težava, sploh za mlade in mlade družine, ki si želijo 

osamosvojitve. Zato pa je trg poln različnih ponudnikov montažnih in klasičnih gradenj, vsak 

pa predstavlja svoje kvalitete in ima svoj cenovni razpon. Ljudje imamo torej na razpolago 

veliko možnosti, da si oblikujemo dom glede na svoje potrebe in okus, celo preveč možnosti, 

zato se pojavijo dileme, ko pride do tovrstnih odločanj.  

V svojem diplomskem delu se bom omejila na oblikovanje doma v začetni fazi, ko se 

odločamo med bivanjem v stanovanju ali hiši, nakupom ali gradnjo, obnovo ali nadomestno 

gradnjo, osredotočila pa se bom tudi na samo gradnjo hiše. Poudarek je tudi na reševanju 

stanovanjskega problema mladih in mladih družin. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Stanovanje, hiša, obnova, nadomestna gradnja, klasična gradnja, montažna gradnja.  
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ABSTRACT 

Home is considered an essential element of human life – a person’s physical and mental 

health – consequently, it is a main factor which may indirectly affect the survival of the 

human species. Regardless of race, gender and area of residence, each person is striving to 

have a home, offering them a shelter from other people, adverse weather conditions, and 

ultimately allows them to live according to their own principles, without limitation or 

condemnation of others. Home is the only one who knows our weaknesses as well as our 

strengths, but yet still offers us protection and security. People around the world create 

their homes in different ways, influenced by their culture, lifestyle, living area and 

ultimately, the building materials available. Consequently, a home for Native American 

Indians and Nomads maybe a simple tent, whereas, Bolivian Indians build their shelters from 

swamp reed. Inuit people use snow blocks for building igloos or snow houses and, around 

4500 BC, on Ljubljana Moor lived pile dwellers, who were forced by the marshes and lakes, 

to construct their houses on pile dwellings.  

Now a days, people in developed countries construct their homes differently. Abandonment 

of traditional ways of living has contributed to changes of human interests and consequently 

the shape or form of homes. People have invented new technologies and materials for 

constructions of homes. Thusly the process of construction became easier and, more 

especially, faster, which, for today’s population, overloaded with various activities, proves as 

a great advantage. Unfortunately, the modern way of construction is, for majority of 

population, financially less viable, moreover, for some people unfeasible. 

Home, today is most commonly a house or apartment, whether existing or new build. When 

considering the works themselves, construction no longer presents a major project, whereas 

the financial aspect is getting more and more concerning, especially with young people and 

families who want their independence.  Hence, the market is full of different providers of 

prefabricated and classical constructions, each of which presents its quality and has its own 

price range. Therefore, there are many choices and options, which allow individuals to build 

their homes according to their wishes and needs. Sometimes, the variety of options is can be 

too wide, causing a dilemma when it comes to making such decisions.  

In my thesis, I will focus on shaping homes at an early stage, when deciding between living in 

apartment or house. As well as deciding between purchasing, new build or renovating an old 

house. There will also be an emphasis on house construction. The focus will be on solving 

the housing problems of young people and young families.  

 

KEY WORDS  

Apartment, house, renovation, replacement construction, conventional construction, 

prefabricated construction   
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1. UVOD 

Odločitev o temi diplomske naloge ni bila lahka, saj sem imela kar nekaj idej, ki jih nikakor 

nisem mogla strniti v eno samo temo. Nekatere ideje so bile težko izvedljive, zato sem se 

končno odločila, da diplomsko nalogo napišem o nečem, kar bo koristilo tako meni, ki se 

trenutno srečujem s težavami na področju urejanja novega stanovanjskega prostora, kot tudi 

drugim posameznikom, ki se srečujejo s podobnimi težavami oz. iščejo prve in osnovne 

informacije na tem področju. Tako sem s pomočjo mentorice oblikovala naslov »Dejavniki 

izbora vrste gradnje stanovanjskega prostora« (angl. Factors that define the election of 

housing building types).  

V prvem delu diplomske naloge so v kratkih poglavjih predstavljene osnovne dileme, ko se 

odločamo za novo bivališče. Bralec se tako v tem delu seznani s prednostmi in lastnostmi 

življenja v hiši ali stanovanju ter spozna pomembna dejstva, ki mu lahko koristijo, če se 

odloča med nakupom ali gradnjo hiše. Prav tako v enem od poglavij pridobi pomembne 

informacije s področja rekonstrukcije starega objekta. 

V naslednjem delu so opisane tri možnosti, kako lahko predvsem mladi in mlade družine 

izkoristijo možnost bivanja in ureditve stanovanja pod okriljem domače hiše oz. hiše svojih 

staršev.  

Nato pa sledi najdaljši del, ki se v celoti veže na gradnjo hiše, in sicer najprej teoretični del, 

kjer je najprej predstavljena zgodovina gradnje hiše v Sloveniji. Zopet sledi razrešitev dileme, 

ko izbiramo lokacijo za postavitev hiše, za lažjo in hitrejšo odločitev pa so navedene tudi 

cene zazidljivih parcel v Sloveniji. Predstavljen je tudi postopek urejanja gradbene 

dokumentacije in lastnega gradbišča, nato pa sledi najpomembnejši del, kjer bralec dobi 

vpogled v dejanske razlike med klasično in montažno gradnjo. Nekaj besed je posvečenih 

tudi pasivni gradnji, ki danes postaja vse večji trend. 

Za temo svoje diplomske naloge sem se odločila izvesti tudi anketni vprašalnik, v katerem 

sem intervjuvala različne starostne skupine ljudi. Tako sem ugotovila bistvene dejavnike, ki 

vplivajo na urejanje bivalnega prostora tako mladih in mladih družin kot tudi starejših.  

  



Debevec, J. Dejavniki izbora vrste gradnje stanovanjskega prostora 
Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

  

4 

1.1 NAMEN NALOGE 

Namen naloge je bil s pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti, kakšen pogled imajo ljudje 

na življenje v hiši in stanovanju ter s kakšnimi težavami se srečujejo mladi in mlade družine 

pri urejanju novega doma. 

1.1.1 CILJI 

 Ugotoviti, ali je klasična gradnja ekonomsko ugodnejša od montažne. 

 Ugotoviti, kateri dejavniki prevladujejo pri ljudeh, ki se pri gradnji hiše odločajo med 

klasično in montažno gradnjo. 

 Ugotoviti, za kateri način gradnje se ljudje v večini odločajo (klasična ali mokra, 

montažna ali suha). 

 Ugotoviti, ali imajo ljudje večjo željo po bivanju v stanovanju ali v hiši in kateri so 

poglavitni dejavniki, ki vzpodbujajo omenjeno željo. 

 Ugotoviti, kje si dom največkrat uredijo mladi in mlade družine. 

1.1.2 HIPOTEZE 

 H1: Klasična ali mokra gradnja je ekonomsko ugodnejša od montažne. 

 H2: Dejavnik, ki v večji meri vpliva na odločitev načina gradnje hiše, je predvsem 

ekonomski. 

 H3: Ljudje se v večji meri odločajo za klasični način gradnje hiše. 

 H4: Ljudje, ki živijo v hiši, se tudi v prihodnosti v večini bolj nagibajo k življenju v hiši, 

medtem ko se ljudje, ki živijo v stanovanju, tudi v prihodnosti vidijo v stanovanju, in 

sicer zaradi dosedanjega načina življenja. 

 H5: Mladi in mlade družine, ki imajo možnost, da si dom uredijo v hiši staršev, to 

priložnost v večini primerov tudi izkoristijo, medtem ko tisti, ki nimajo te možnosti, 

živijo v najetih stanovanjih. 
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2. STANOVANJE ALI HIŠA? 

Vsi v življenju pridemo do faze osamosvajanja, kar pomeni tudi ureditev novega doma. S tem 

se predvsem srečujejo mladi, ki si želijo ustvariti svojo družino, lahko pa tudi starejši, ki so 

zaradi zdravstvenih, finančnih ali drugih razlogov prisiljeni v selitev ali pa si tega želijo sami. 

Takšna življenjska odločitev za sabo potegne tudi dilemo, ali naj si dom uredijo v stanovanju 

ali v hiši. Starejši zaradi preteklih izkušenj s tem nimajo težav, saj se zavedajo, kakšne 

prednosti in slabosti predstavlja prvi ali drugi način bivanja in kaj jim najbolj ustreza, mladi 

pa imajo lahko pri odločanju kar nekaj težav. Da bi te najlažje rešili, si morajo vsi, ki se 

srečujejo s tovrstnimi težavami, odgovoriti na nekaj pomembnih vprašanj. Resda je na koncu 

odločitev večinoma odvisna od finančnih zmožnosti, vendar se je treba ne glede na vse 

najprej vprašati, ali si želimo bivanja v hiši ali stanovanju, šele nato preračunamo, kakšne so 

naše finančne zmožnosti in pa seveda tudi, koliko energije imamo na voljo oz. smo jo 

pripravljeni vložiti v zastavljeni projekt. Zavedati se moramo namreč, da če se odločimo za 

hišo, se bomo v nadaljevanju najverjetneje odločili za gradnjo, saj bo finančno ugodneje kot 

sam nakup objekta. Gradnja sama zahteva tudi našo aktivnost, saj bomo tako privarčevali kar 

nekaj denarja. Odločitev je odvisna tudi od dejstva, ali je reševanje stanovanjskega problema 

naš največji projekt. Če imamo zastavljen še kakšen drug večji cilj, potem bomo stanovanjski 

problem rešili po karseda ugodni finančni poti. Zavedati se moramo tudi, za koliko časa 

rešujemo ta problem. Je mogoče za leto, dve, deset ali pa trideset? Od tega je odvisno, 

koliko denarja bomo pripravljeni oz. je smiselno vložiti v zastavljen projekt. Da nam bo 

bivanje ugodno in prijetno, se moramo tudi vprašati, kaj pravzaprav potrebujemo v okolici 

(živali, trgovine, vrtec, šolo, banko, zdravstveni dom, knjižnico …), saj nam hiša nudi drugačne 

ugodnosti kot stanovanje in obratno. Ker pa navadno stanovanjski problem rešujemo ne le 

zase, temveč za celotno družino, ki vključuje partnerja/-ico in otroke, moramo na vsa ta 

vprašanja odgovoriti vsi skupaj. Vsak lahko pove svoje želje, zahteve in potrebe, saj bo 

kvaliteta bivanja najvišja takrat, ko bo dom ustrezal vsem.    

2.1 KUPNINA IN STROŠKI VZDRŽEVANJA 

Ne glede na dejstvo, da moramo pri določanju za hišo ali za stanovanje upoštevati najprej 

svoje želje, pa verjetno vsi pogledamo, kakšni so stroški in kupnina ter kaj dejansko si lahko 

privoščimo. Če pogledamo kupnino, opazimo, da je za hiše ta precej večja kot za stanovanje, 

seveda pa je vse odvisno tudi od same lokacije stanovanja ali hiše in pa od končane gradbene 

faze hiše, ki jo kupujemo. Če kupujemo stanovanje v središču večjih mest, se moramo 

zavedati, da so ta večkrat finančno precenjena, zato moramo vsako odločitev dobro 

premisliti in pretehtati naše glavne prioritete. Vemo, da ima Slovenija danes zelo dobro 

prometno povezavo, zato tudi bivanje izven središča, na obrobjih mest ali pa celo na 

podeželjih ne bi smelo več biti problem. Na koncu se moramo sami odločiti, ali bomo raje 

odšteli več za stanovanje/hišo in dnevno prihranili nekaj časa ali pa bomo nekoliko več na 

mesec odšteli za gorivo in amortizacijo prevoznega sredstva. 
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Iz naslednjih grafov lahko razberemo in dobimo okvirno predstavo povprečnih cen stanovanj 

in hiš ter njihovo gibanje skozi leta. Razberemo lahko, da so cene v zadnjih nekaj letih padle 

ter da so te najvišje v prestolnici in na Obali. Cene je oblikovala Geodetska uprava Republike 

Slovenije. (Cene stanovanj, 2011–2012), (Cene hiš, 2011–2012) 

 

Graf 1: Gibanje povprečnih cen stanovanj po posameznih cenovnih območjih v €/m
2 

 

Graf 2: Gibanje povprečnih cen stanovanj po posameznih cenovnih območjih v €/m
2 
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Graf 3: Gibanje povprečnih cen hiš po posameznih cenovnih območjih v € 

 

Graf 4: Gibanje povprečnih cen hiš po posameznih cenovnih območjih v € 
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Veliko ljudi si želi kupiti stanovanje v središču večjih mest, saj imajo različne potrebe po 

dejavnostih, ki jih ponujajo mesta. Zato je na naslednjem grafu prikazano gibanje povprečnih 

cen stanovanj v večjih mestih po Sloveniji. Iz njega lahko razberemo, da najvišje cene 

dosegajo stanovanja v Ljubljani, sledijo koprska, najcenejša stanovanja pa lahko kupimo v 

Murski Soboti. Večina cen je svoj vrhunec dosegla v letu 2008, nato pa je sledil drastičen 

padec. (Cene stanovanj v mestih, 2011–2012) 

 

Graf 5: Gibanje povprečnih cen stanovanj v večjih mestih v €/m
2 

Zaključimo lahko, da ima bivanje v stanovanju občutno nižje stroške kot bivanje v hiši, 

predvsem kar se tiče kurjave, ki nas v hiši lahko stane kar veliko denarja. Tudi pri 

obnovitvenih delih so stroški za hišo višji, saj jih vedno v celoti plača lastnik sam, medtem ko 

se v stanovanju ti porazdelijo med stanovalce, torej med vse, ki bivajo v istem objektu.  

2.2 NOTRANJI PROSTOR IN OKOLICA 

Hiša nam običajno nudi veliko več prostora, tako notranjega kot zunanjega. V hiši si lahko 

privoščimo dodatne prostore, kot so shramba, kurilnica, garaža, delavnica, sušilnica, prostor 

za savno, fitnes in še bi lahko naštevali. Tega si v stanovanju ne moremo privoščiti. Kupcu 

stanovanja navadno pripada le shramba, ta pa je vedno nameščena v pritličju, kar pomeni, 

da je shramba v primeru, če stanujemo v četrtem ali še višjem nadstropju, popolnoma 

nepriročna. Zaradi oddaljenosti shrambe od stanovanja nekateri tudi ne zaupajo v njeno 

varnost, zato se lahko zgodi, da kolo zaradi varnosti pristane v dnevni sobi stanovanja. 

Stanovalci lahko dokupijo tudi garažo, ki je veliko manjša od tiste, ki si jo umislimo v hiši. V 

najboljšem primeru imajo stanovalci tudi skupno sušilnico ali pralnico, ni pa nujno. Vse je 

odvisno od objekta, njegove starosti in načrta, kako je bil objekt zasnovan. Hiša ima tudi to 

prednost, da ima možnost razširitve in dograditve, kar zelo koristi predvsem mladim, ki si 
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lahko na tak način finančno ugodno uredijo nov dom. V stanovanju te možnosti nimamo. 

Vse, kar lahko naredimo, je zasteklitev balkona, ki ga uporabljamo kot dodatni prostor. 

Prav tako ima hiša prednosti glede zunanje okolice, saj ne glede na to, kako velika je parcela, 

na kateri stoji hiša, vedno ima ta nekaj okolice, ki je samo v lasti lastnika hiše. Stanovalci 

bloka so na tem področju prikrajšani, zato se večkrat srečujejo s težavami pri iskanju 

parkirnega prostora. Okolica hiše nam ponuja tudi prostor, kjer si lahko uredimo vrt, teraso, 

sadovnjak, kamin, ribnik, igrala za otroke, peskovnik, prostor za domače živali, omogoča 

različne športne in družabne dejavnosti ter brezskrbno pranje avtomobila.  

2.3 POVEZANOST Z OKOLJEM 

Bivanje v hiši nam ponuja večjo povezanost z okoljem kot bivanje v stanovanju. Že to, da 

imamo na voljo svojo lastno okolico in lastno zelenico, nas spodbuja, da več časa preživimo 

zunaj na prostem, medtem ko nekateri stanovalci bloka, še posebej tisti, ki nimajo posebnih 

hobijev, ves dan posedajo v stanovanju. Večina hiš stoji na podeželju in na obrobju mest, kjer 

je narava bolj pristna in tako se povezanost z okoljem le še povečuje.  

2.4 PROSTI ČAS 

Za razliko od tistih, ki bivajo v hiši, imajo tisti v stanovanju na razpolago več prostega časa. 

Hiša zahteva obnovo, popravilo različnih predmetov, barvanje ograje ... pa tudi vzdrževanje 

okolice zahteva svoj čas, in sicer za košnjo trave, obrezovanje grmov in dreves ter urejanje 

vrta. Dojemanje teh opravil je vsekakor odvisno od posameznika, saj nekaterim vsa ta 

opravila predstavljajo breme, drugim pa sprostitev in užitek.  

2.5 KVALITETA BIVANJA 

Vse zgoraj omenjene točke skupaj z drugimi dejavniki vplivajo na kvaliteto bivanja. Na 

odločitev, ali se bomo odločili za stanovanje ali hišo, ima velik vpliv predvsem naš način 

življenja in preživljanja prostega časa, ki temelji na našem predhodnem načinu življenja. Če 

smo bili že prej navajeni popoldanskega posedanja ob kavicah in vsakodnevnega obiskovanja 

trgovskih centrov, koncertov, kulturnih in športnih prireditev ter kina, bomo po vsej 

verjetnosti s tem tudi nadaljevali in se posledično odločili za nakup stanovanja v središču ali 

vsaj v bližini središča mesta. Če pa imamo hobije, ki jih ne moremo izvajati v stanovanju, 

potem si dom uredimo v hiši in si s tem izboljšamo kvaliteto bivanja. 

Veliko ljudi ima željo po svoji hiši, vendar jim finančne zmožnosti ne dopuščajo uresničitev te 

želje. Sama gradnja hiše je lahko za posameznika pomembna življenjska dejavnost, saj v hišo 

daje sebe, svoje delo, svoje ideje in tako »raste« skupaj s hišo, ki jo izpopolnjuje vse življenje. 

Veliko kreativnosti in izvirnosti lahko pokažejo tudi pri urejanju njene okolice, ki jo prav tako 

lahko oblikujejo in dopolnjujejo celo življenje. Hiša jim predstavlja mirno življenje, intimo in 

zatočišče pred radovednimi pogledi sosedov. Hiše si večkrat želijo mlade družine z majhnimi 
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otroki, saj imajo ti več možnosti za gibanje v naravi, starši pa jim lahko igrala postavijo kar na 

vrtu in jih tako nadzorujejo kar skozi kuhinjsko okno. Poleg tega prihranijo čas, ki bi ga v 

primeru bivanja v stanovanju porabili za večkratno vsakodnevno pakiranje igrač, oblek in 

prigrizkov za odhod na skupno igrišče, kjer bi po možnosti naleteli še na popolnoma 

zasedena ali polomljena igrala in peskovnik, poln smeti in živalskih iztrebkov. Otrokom lahko 

doma postavijo celo bazen za poletno namakanje, medtem ko morajo starši, ki bivajo v 

stanovanju, denar odšteti še za kopališča. Tudi rojstnodnevne zabave ali piknike je veliko 

lažje organizirati kar na domačem vrtu. Ker pa v hiši navadno živi več generacij, lahko pride 

do medgeneracijskih sporov, ki jih je treba rešiti na karseda miren način. Vendar pa do 

nesporazumov prihaja tudi med sostanovalci istega objekta – bodisi zaradi glasnih sosedov, 

jokajočih otrok, laježa psov, vreščečih papig, stepanja preproge zgornjega soseda bodisi 

zaradi skupnih stroškov in težav s parkirnim prostorom. Starejšim pa lahko, če ti živijo v 

višjem nadstropju, težave predstavljajo stopnice, saj vsi večstanovanjski objekti nimajo 

vgrajenih dvigal. 

Moramo vedeti, da nam vsaka hiša ne ponuja enako število prednosti in slabosti, isto pa velja 

tudi za stanovanje. Vse je odvisno od lokacije, kjer se hiša ali stanovanje nahaja. Tudi med 

bivanjem v hiši se nam lahko zgodi, da bomo imeli jasen razgled v sosedovo kuhinjo ali 

spalnico in obratno. To se lahko dogaja pri vrstnih hišah ali pa na gosto poseljenih območjih. 

Prav tako obstajajo stanovanja, kjer lahko mirno odpreš okno, brez da bi slišal hrup 

mestnega prometa in kjer ti terasa nudi pogled na bližnji gozdiček.  

Torej, ne glede na vse, je odločitev, kje si ustvariti dom, vedno težka, sploh v paru, kjer imata 

partnerja različne želje, vizije in pričakovanja. Konec koncev pa je ne glede na vse najbolj 

pomembno razumevanje med partnerjema. Le tako lahko skleneta kompromis in ustvarjata 

nekaj skupnega, četudi je to le vsakodnevno pospravljanje manjšega stanovanja. Če sta 

srečna skupaj, sta lahko srečna kjerkoli in tako lahko tudi prostor, v katerem bivata, 

poimenujeta dom, in sicer skupni dom.   
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3. NAKUP ALI GRADNJA HIŠE? 

Če se odločimo, da si življenje uredimo v hiši, potem se moramo najprej odločiti, ali bomo 

nepremičnino kupili ali se bomo lotili gradnje. Seveda je tudi tokrat vse odvisno od naših 

prihrankov in od tega, koliko lastnega dela smo pripravljeni vložiti v samo gradnjo. Lahko se 

zgodi, da se delu želimo izogniti ali da zaradi obveznosti ne moremo sodelovati pri gradnji ali 

pa nam to sploh ne leži in imamo predsodke, da naše lastno delo ne bi bilo dovolj 

kakovostno izvedeno. V tem primeru se lahko odločimo za nakup ali pa več pozornosti 

namenimo iskanju različnih izvajalcev, ki so cenovno ugodni in še vedno dovolj kakovostni in 

vredni zaupanja. Naše končne odločitve so bolj ali manj vedno finančno pogojene. 

Gradnja hiše nam lahko ponuja veliko prednosti pri izpolnjevanju naših lastnih idej. Resda se 

za gradnjo porabi več časa, vendar pa si lahko s pomočjo strokovnjakov in obrtnikov 

ustvarimo hišo po naših željah. Sami izbiramo načrt in s tem tudi našo »sanjsko« hišo. Če 

želimo prihraniti nekaj denarja in se opravljanja različnih del hitro učimo, lahko marsikatero 

opravilo postorimo kar sami (položimo ploščice, zamenjamo okna, pobelimo stene, 

sestavimo notranjo opremo). 

Prednost nakupa hiše je ta, da je proces kratkotrajnejši in tako hitreje pridemo do lastnega 

bivališča, vendar pa imamo s tem omejeno možnost prilagajanja našim željam. Ko kupujemo 

hišo, moramo biti pozorni še na vrsto drugih reči, imamo dileme pri odločanju, ali nam je 

všeč lokacija, razporeditev prostora in ali se vse sklada z našimi željami, kar pa je pri nakupu 

težko doseči, razen če smo dokaj nezahtevni. Če kupujemo starejšo nepremičnino, moramo 

preveriti, kakšne so možnosti za adaptacijo novih sanitarnih in drugih instalacij. Najbolje je, 

da damo narediti predračun prenove prostorov in jih primerjamo s stroški gradnje nove hiše 

enake velikosti. Tako bomo najlažje ocenili, ali je nakup objekta smiseln ali ne, saj so starejši 

objekti lahko večkrat cenovno precenjeni. 

Ko se odločamo med nakupom ali novogradnjo, nam veliko pomeni tudi, ali že imamo na 

voljo parcelo, na kateri bi gradili ali ne. Če moramo kupiti še parcelo, potem novogradnja v 

večji meri ni smiselna, saj lahko že za samo parcelo odštejemo skoraj toliko, kot bi nas stala 

novozgrajena hiša. Poleg tega pa moramo upoštevati, da bomo morali poleg nakupa parcele 

plačati še vse stroške, povezane z gradbeno dokumentacijo. Seveda pa je vrednost parcele in 

ostalih stroškov odvisna predvsem od lokacije. Najmanj bi odšteli za parcelo na podeželju, 

medtem ko bi za tiste v predmestju odšteli kar zajeten kupček denarja.  

3.1 NAKUP NEPREMIČNINE  

Kadar se odločamo za nakup nepremičnine oziroma hiše, moramo biti pozorni tudi na 

številne druge stvari. Ne glede na to ali kupujemo samo parcelo ali tudi hišo na njej, se 

moramo odločiti, ali nam ustreza lokacija, preveriti moramo oddaljenost od šol, vrtcev, 

trgovin in javnega prevoza. Pozorni moramo biti tudi na samo velikost, saj je v primeru, da 
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nepremičnino kupuje mlad par, treba pomisliti tudi na naraščaj, za katerega bi potrebovali 

več prostora. Dobro je, da si nepremičnino ogledamo tako v dobrem kot tudi slabem 

vremenu in v različnih terminih dneva. Pregledati moramo vse pomembnejše obstoječe 

naprave, katerih popravila so lahko zelo draga (centralna kurjava, klima, sončni kolektorji). 

Dobro je preveriti tudi odpiranje in tesnjenje oken in vrat, kajti njihova zamenjava nas lahko 

stane veliko denarja. Da bi si zagotovili čim bolj zdrav bivalni prostor, je pametno preveriti, 

ali so vogali sten vlažni in ali je mogoče, da bi se na nekaterih mestih pojavila plesen. 

Preverimo še dostop do nepremičnine in morebitna bremena. Če kupujemo starejšo hišo, ki 

jo imamo namen obnoviti ali celo izvesti novogradnjo, je vse bolj kot zgoraj našteto 

pomembno, da preverimo vpis v zemljiško knjigo, služnosti in napisane dogovore s sosedi. Če 

pa kupujemo novogradnjo, lahko zahtevamo energetsko izkaznico, ki vsebuje podatke o 

energetski učinkovitosti stavbe. Kartica je obvezna za vse novogradnje od leta 2008 naprej, 

kupec pa je tako informiran o energetski porabi in lahko predvideva bodoče stroške. Na 

ogled lahko s sabo vzamemo pravnega strokovnjaka, ki točno ve, kje se nahajajo vsi potrebni 

podatki (zemljiškoknjižno stanje, pregled katastra, legalnost gradnje, ureditev prostorskih 

aktov, pravice meječih nepremičnin, hipoteke, plombe). Tudi sestavo kupoprodajne pogodbe 

je dobro prepustiti pravnemu strokovnjaku, ki bo poskrbel za vso potrebno dokumentacijo. 

Če pa se vam mesec po nakupu zgodi, da pride do izpostavitve napake, ki jih pri ogledu ni 

bilo mogoče ugotoviti (npr. puščanje strehe), potem v ta namen obstaja Zakon o varstvu 

kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, po katerem mora prodajalec odgovarjati za 

morebitne »skrite napake« in mora te najkasneje v dveh mesecih tudi odpraviti. Kupec pa 

ima prej na voljo za obvestitev prodajalca o napaki prav tako dva meseca. Če prodajalec 

napake ne popravi v določenem roku, potem jo lahko popravi kupec, in sicer na stroške 

prodajalca, ali pa zahteva znižanje kupnine. Če prodajalec noče pokriti stroškov popravila, 

ima kupec možnost bančne garancije, ki jo lahko koristi za popravilo skritih napak, če pa 

vrednost popravila presega vrednost bančne garancije, kupcu tako ostane še tožbeni 

zahtevek. (Erjavec Tkavec in Papež, 2012) 

  



Debevec, J. Dejavniki izbora vrste gradnje stanovanjskega prostora 
Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

  

13 

4. REKONSTRUKCIJA ALI NOVOGRADNJA? 

Posamezniki se lahko znajdejo v položaju, ko imajo za ureditev novega doma na voljo starejši 

objekt, ki ga kupijo, velikokrat pa ga dobijo ali podedujejo. Če je v igri nakup, potem smo že 

omenili, da je treba predhodno preveriti, kakšni bi bili stroški rekonstrukcije in tako preceniti, 

ali je nakup smiseln. Če pa je objekt že v naši lasti, potem imamo na voljo nekoliko več časa, 

da objekt do potankosti pregledamo, preverimo njegovo trdnost in stabilnost, 

funkcionalnost, energijsko učinkovitost, zaščito pred vlago in druge pomembne komponente, 

ki so nujno potrebne za ekonomsko ugodno ter kakovostno bivanje. Da bi si kar najhitreje in 

najbolj zagotovo ustvarili celotno sliko objekta – tako kakovostno kot tudi stroškovno – je 

najbolje, da za to najamemo strokovnjake na posameznem področju, ki nam pojasnijo, ali bi 

bila rekonstrukcija ugodnejša od gradnje in obratno. Da bi dejansko lahko primerjali, kateri 

projekt bi bil bolj smiseln, bi potrebovali še podatke o načrtovani novogradnji z vsemi 

povezanimi stroški, tudi tistimi, ki nastanejo med uporabo hiše. Razlika je namreč, ali se 

odločimo zgolj za povečavo toplotne zaščite (izolacije), posodobitev ogrevalnega sistema ali 

kaj podobnega ali pa če se lotimo zahtevnejše rekonstrukcije hiše, ki vključuje tudi večje 

gradbene posege, kot je zamenjava inštalacij in podobno, saj lahko tovrstni posegi tako 

časovno kot tudi stroškovno presežejo novogradnjo. (Tomšič, 2011) 

Pri starejših hišah moramo biti zelo pozorni na funkcionalnost in razporeditev prostorov, saj 

so bile starejše hiše zasnovane nekoliko drugače, prostori so bili manjši in zato ne ustrezajo 

sodobnemu načinu življenja. Če smo bili navajeni prej bivati v razkošni vili, potem se bomo v 

manjših prostorih najverjetneje počutili omejeno in nesvobodno, zato moramo sami 

presoditi, ali smo pripravljeni na manjši bivalni prostor ali ne.  

Če je bila hiša podedovana, pomeni, da je družinska last in da nosi tudi čustveno vrednost. 

Tudi s tega stališča mora vsak posameznik preceniti, koliko mu dejansko pomeni objekt, ali 

ga želi porušiti in zgraditi novega ali pa želi ne glede na končne stroške hišo obnoviti in 

ohraniti njen prvotni izgled.  

Če se odločimo za novogradnjo, je treba poleg stroškov novogradnje upoštevati tudi stroške 

rušitve in deponiranja elementov, saj pojem nadomestna gradnja ne obstaja več, kajti nova 

gradbena zakonodaja, ki velja od 18. aprila 2008, dokončno ukinja termin »nadomestna 

gradnja«. Če se odločimo za rušitev objekta, potrebujemo gradbeno dovoljenje za rušitev, 

postopki, ki sledijo, pa so enaki kot pri novogradnji. Zaradi že obstoječega objekta lahko 

privarčujemo na komunalnem prispevku, saj se ta doplača le v primeru, da je novogradnja 

površinsko večja od stare gradnje. Najboljše napotke in nasvete v tovrstni situaciji bomo 

dobili, če se obrnemo na projektanta. 
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5. STANOVANJE V HIŠI STARŠEV 

Mladi in mlade družine velikokrat, če le imajo možnost, za ureditev novega stanovanjskega 

prostora izkoristijo domačo hišo oz. hišo svojih staršev. Takšna odločitev je večinoma 

finančno pogojena, saj lahko na račun vseh večjih del prihranijo zajeten kupček denarja in 

časa. Hišo staršev lahko tako izkoristijo na več načinov, in sicer lahko jo povečajo z gradnjo 

prizidka, lahko adaptirajo eno od že urejenih nadstropij, lahko pa si enostavno po svoje 

uredijo mansardo. Če se odločimo za katerokoli od zgoraj navedenih možnosti, je 

priporočljivo, da si najprej postavimo časovni in finančni okvir.  

Nekateri mladi si v hiši staršev namesto mansarde uredijo kar pritličje, saj je ta možnost 

finančno še ugodnejša, kajti veliko lahko privarčujejo na račun izolacije, strešnih oken, nove 

strešne kritine, izdelovanju frčad in vseh ostalih materialov, ki so potrebni pri urejanju 

mansarde. Najnižje prostore v hiši lahko izkoristijo, če ti že niso namenjeni garažnim in 

kletnim prostorom, torej imajo starši po vsej verjetnosti večje gospodarsko poslopje, ki ga 

lahko izkoristijo v tovrstne namene, pritličje pa brez slabe vesti namenijo bivalnim 

prostorom. Tako si lahko v isti hiši dom uredita kar dve mladi družini, ena v pritličju in ena v 

mansardi. Vendar moramo biti v tem primeru pozorni tudi na medsebojne družinske odnose, 

saj lahko takšno »skupno« življenje funkcionira, le če so odnosi dobri in če spore rešujemo na 

miren in odrasel način. 

5.1 GRADNJA PRIZIDKA  

Preden se lotimo konkretnega dela, moramo izdelati idejni projekt in pridobiti vse geodetske 

informacije ter urbanistični načrt, da vidimo, če sploh lahko gradimo ter kakšna so merila in 

pogoji, ki jih moramo pri gradnji upoštevati. Nato moramo pridobiti gradbeno dovoljenje, če 

pa bomo gradili manj kot štiri metre blizu meje našega soseda, je treba pridobiti tudi njegovo 

soglasje. Za pridobitev gradbenega dovoljenja pooblastimo podjetje, ki nam bo potem tudi 

zgradilo objekt. Ko dobimo vse potrebne dokumente, pride geometer zakoličiti območje, kjer 

bo objekt stal. Sledi izkop in gradnja se lahko začne. Opozoriti je treba tudi na nekaj pasti, ki 

se lahko pojavijo pri gradnji prizidka. Pozorni moramo biti, da so temelji prizidka v enaki 

višini, kot so temelji obstoječe hiše, upoštevati moramo tudi lastnosti terena in njegovo 

posedanje. Novega ni najbolj pametno fizično pripenjati na starega, saj se bosta lomila. Med 

njima moramo pustiti dilatacijske prehode, ki so narejeni iz posebnih mas in so na zunaj 

neopazni. (Vodenik, 2012)  

5.2 ADAPTACIJA NADSTROPJA 

Pri adaptaciji nadstropja se v glavnem srečujemo z urejanjem in postavitvijo sten, da lahko 

oblikujemo prostore, kot si jih želimo, tako po velikosti kot po obliki. Zato moramo najprej 

pregledati gradbeno dokumentacijo hiše, da vidimo, katere stene so nosilne. Tudi nosilne 
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stene se lahko rušijo, vendar to zahteva kompleksnejše in zahtevnejše postopke kot pri 

običajnih stenah. Pomembno je tudi, v katerem nadstropju se ruši nosilna stena in koliko 

etaž je še nad njimi, zato je pametno narediti statistični izračun debeline in nosilnosti stene, 

ki jih določa statik. Paziti moramo na toplotne mostove, ki se lahko rešujejo z izolacijo 

objekta na zunanji strani.  

Če želimo dodati stene in tako pridobiti večje število prostorov, se lahko za gradnjo sten 

odločamo med suhomontažnimi stenami, siporeksom ali porolitom. Vse je odvisno od 

našega namena in če so stene mišljene le kot začasna rešitev, dokler otroci ne odrastejo, 

potem se je bolj smiselno odločiti za plastične, pregradne gips ali lesene stene kot pa za 

gradnjo klasičnih sten. Tudi pri takšnih stenah lahko vključimo napeljave, če pa nas moti 

prevelik prenos zvoka skozi steno v drugo sobo, lahko to omilimo z različnimi stenskimi 

oblogami. (Vodenik, 2012) 

5.3 UREDITEV MANSARDE 

Hiše, ki so jih v prejšnjem stoletju gradili naši starši, imajo podstrešje, ki pa je v večini 

primerov še neizkoriščeno. Prav ta prostor danes pametno izkoristijo mlade družine, ki ga 

preoblikujejo, uredijo in spremenijo v prijeten dom. (Golmajer, 2011) Poševni stropi, strešna 

okna, špirovci in stebri dajejo najvišjemu nadstropju vaše hiše (njegovo ime izhaja iz imena 

francoskega arhitekta Julesa Hardouina Mansarta, ki je v 17. stoletju za francoskega plemiča 

zasnoval eno prvih mansard na svetu) poseben pridih bivalnega prostora, ki lahko zaradi 

svoje specifične zunanje podobe pričara zanimiv ambient. (Vodenik, 2012) 

 

Slika 1: Mansardno stanovanje 

Če se odločimo, da neizkoriščen podstrešni prostor spremenimo v naš dom, potem moramo 

najprej preveriti elektronapeljavo, ki po navadi poteka po lesenem ostrešju. Uporabiti 

moramo negorljive cevi in posebne kable za mansardo, pomembno pa je, da kablov ne 

podaljšujemo, temveč jih v celoti povlečemo iz ene pozicije v drugo in s tem preprečujemo 

kratke stike na konstrukciji, ki bi lahko povzročili požar. Za kakovostno bivanje skozi celotno 
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leto v mansardi je izjemno pomembna izolacija. Pri izboru le-te moramo biti zelo pozorni, saj 

se razlikujejo glede na naklon, sesedanje in drsenje. Pomembno je, da ima izolacija čim 

manjšo temperaturno prevodnost, saj tako preprečimo uhajanje toplega zraka skozi streho 

pozimi in vdiranje toplega zraka poleti. Ta je odvisna od prevodnosti materiala, gostote in 

specifične toplote. Za najboljšo zaščito tako veljajo lesene vlaknenke in celuloza. Na 

temperaturo nekoliko vpliva tudi zunanja barva objekta, saj temnejša kot je, bolj vpija 

sončno sevanje, zato je boljše, da je barva fasade svetlejša. (Vodenik, 2012) 

Ko se odločimo za ureditev mansarde, je dobro pregledati tudi strešno kritino. Če je ta slaba, 

jo je pametno zamenjati, še preden se začne urejati mansarda. Če imamo želje po dodatnih 

posegih v ostrešje, npr. frčade, potem je idealen čas za urejanje takšnih želja ravno pri 

prekrivanju. Če se odločimo za takšne posege v ostrešje, potem je treba predhodno pridobiti 

tudi gradbeno dokumentacijo. Če pa se za spremembe ne odločimo, nove gradbene 

dokumentacije ne potrebujemo, temveč samo uredimo spremembo namembnosti prostora 

v stanovanjsko površino. Gradbeno dovoljenje pa ni potrebno v primeru, da podstrešno 

stanovanje že obstaja in se frčada izvede le med tramovi objekta. Frčade sicer ne 

zagotavljajo zadostne osvetljenosti, se pa lahko za njo odločimo, če želimo povečati prostor 

in dodatno stojno višino. (Jurko, 2012) 

Danes poševne stene in s tem nižji stropi na robovih stanovanja niso več problem, saj 

obstajajo po meri izdelane vgradne omare in tako lahko zapolnimo in izkoristimo vsak 

prostor mansarde. Zaradi poševnin lahko prostore pustimo odprte do slemena in si s tem 

zagotovimo potrebno kubaturo zraka, ki ga potrebujemo za dobro in zdravo bivanje. 

(Golamajer, 2011) Notranjost mansarde lahko obložimo z različnimi materiali, to so lahko 

gips ali lesno-cementne plošče, lesene obloge ali pa jih klasično ometemo. (Vodenik, 2012) 

 

         Slika 2: Vgradne omare v mansardnem stanovanju                                Slika 3: Prostor, odprt do slemena 

Pri urejanju mansarde je zelo dobro premisliti o načinu osvetljevanja bodočih prostorov in 

ravno mansardno stanovanje nam ponuja odlično osvetljavo od zgoraj, ki v spodnjih etažah 

ni možna. To nam omogočajo strešna okna, ki so danes že zelo dobro izdelana, zato nima 
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smisla kupovati trikrat dražjih oken z izjemno dobrimi izolativnimi lastnostmi, saj imajo vsa 

današnja strešna okna pozitivno energijsko bilanco. Pozorni moramo biti edino na to, da 

imajo na zunanji strani kaljeno steklo, ki ščiti pred točo. Najpomembneje je, kako okna 

namestimo, da bomo stanovanju zagotovili največjo možno svetlobo in dober razgled. Da si 

bomo zagotovili dober razgled, okna ne smemo namestiti previsoko. Spodnji rob stekla naj 

ne bo višje kot 110 cm, da bomo ujeli največ svetlobe, morajo ta ujeti čim več sončne 

svetlobe. S tem stanovanju zagotovimo naravno dnevno svetlobo, ki dokazano dobro vpliva 

na naše počutje, zdravje in produktivnost, dovolj svetlobe pa pomeni tudi večji prihranek pri 

porabi električne energije za osvetljevanje prostorov. Pozimi lahko na podoben način 

privarčujemo tudi na kurjavi, saj nam prostore delno ogreva tudi sončna energija, ki jo v 

prostor spustimo ravno s pomočjo strešnih oken. Poleti pa se pred vdorom toplote skozi 

okna zavarujemo z zunanjim mrežastim senčilom, ki prehod sončne toplote skozi okna 

zmanjša kar za 80 %. (Golmajer, 2011) 

Namembnost prostorov v mansardi mogoče ne bo vedno takšna, kot si jo želimo, predvsem 

zaradi vodovodne napeljave, ki jo povlečemo iz spodnjega nadstropja. Tako je razporeditev 

prostorov, predvsem kopalnice in kuhinje, navadno enaka razporeditvi prostorov v spodnjem 

nadstropju. Tako se najlažje izognemo težavam z vodovodno napeljavo in tudi stroškovno 

gledano je takšen način ureditve napeljave najugodnejši.  
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6. GRADNJA HIŠE 

Osnovna naloga pri gradnji stavb je zadovoljiti najosnovnejšo človeško potrebo, to je streha 

nad glavo. Zgradbe imajo številne namene in gradnja ni omejena samo na bivališča, temveč 

zajema tudi zavetja za večino človeških aktivnosti. 

6.1 ZGODOVINA GRADNJE HIŠE V SLOVENIJI 

Stara gradnja ima veliko zanimivih gradbenih elementov, njihova moč je bila zelo stabilna in 

vzdržljiva. Sodobne tehnologije nam omogočajo nekoliko drugačno gradnjo, elemente stare 

gradnje pa so nadomestili z novejšimi ekonomični elementi. Čas za gradnjo objektov je 

vedno krajši, predvsem zaradi današnjega tempa življenja, ki od človeka zahteva več 

storjenih stvari v vedno krajšem času, zato tudi tehnologija gradnje temelji na čim krajši in 

predvsem ekonomični gradnji. Čeprav je stara gradnja precej zastarela v primerjavi z 

današnjo, so bili objekti namenjeni za obratovanje do dvesto let in več, današnji objekti pa so 

projektirani za približno obdobje petdeset let. Danes v gradbeništvu največjo vlogo igrata 

denar in kapital, zato so tudi objekti in gradbeni postopki izjemno dragi. Vendar je največja 

ironija v tem, da ti objekti glede na svojo ceno nimajo primerne življenjske dobe in tako se že 

skoraj vsaka generacija srečuje z novogradnjo, posledica je razmeroma gosta poselitev, hiše 

pa »ležijo« kjer koli. Nekoč so hiše gradili na obronkih, ob njivah in ne nanje, nad cesto, nad 

vodo in nad hribovja. Vedeli so, katera mesta so primerna za postavitev hiš in skrbno so 

varovali »dobro« zemljo za namen obdelave. Danes smo prepričani, da lahko zaradi novejših 

tehnologij gradnje hišo postavimo, kamor želimo, posledice takšnih nepremišljenih gradenj 

pa so poplavljeni in porušeni objekti ter primanjkovanje najboljših kmetijskih površin. 

V zadnjih tridesetih, štiridesetih letih se je gradnja stanovanjskih stavb zelo spremenila, in 

sicer ne le zaradi upoštevanja okoljske, prostorske, urbanistične, gradbene in stanovanjske 

zakonodaje, temveč tudi zaradi velikih sprememb v tehnologiji gradnje. Uveljavili so se novi 

postopki gradnje in novi kvalitetnejši gradbeni materiali in oprema. Vsi objekti, ki se zgradijo 

danes, morajo biti zgrajeni po predpisanih standardih in morajo izpolnjevati naslednje 

zahteve: mehansko odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higiensko in zdravstveno 

zaščito in zaščito okolice, varnost pri uporabi, zaščito pred hrupom ter varčevanje z energijo 

in ohranjanje toplote, funkcionalno oviranim osebam morajo zagotavljati dostop, vstop in 

uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir. »Pri večstanovanjskih stavbah z več kot 

desetimi stanovanji, zgrajenih po veljavnih predpisih, mora zahtevo o zagotavljanju 

neoviranega dostopa, vstopa in uporabe izpolnjevati najmanj desetina vseh stanovanj in vsi 

skupni prostori, namenjeni tem stanovanjem. Dostop, vstop in uporaba objektov brez 

grajenih in komunikacijskih ovir se zagotavljajo s projektiranjem in gradnjo.« (Senkovič, 

2009) 
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6.1.1 RAZVOJ TLORISA  

Ljudje so začeli graditi bivališča z namenom, da bi si zagotovili zavetje in zatočišče pred 

neugodnimi vremenskimi razmerami ter različnimi plenilci. Pračloveku je bilo prvo zatočišče 

jama, ki ga je zaščitila s petih strani, pomembno vlogo je imel tudi ogenj. Ta ga je varoval, mu 

omogočal toploto in vidno polje, s tem pa varnost krožnici okrog centra. Posledično je tudi 

prva stavba z okroglo steno, stena pa postane pomembna, ko dobi določene lastnosti 

(stabilnost, debelino, izolativnost, toplotno akumulativnost, odpornost proti sovražnikovemu 

orožju). 

 

Slika 4: Teorija centra v praksi 

Bivanju namenjena hiša je torej nastala iz enocelične enote okrog ognja, teoretično pa so to 

okrogli tlorisi, ki jih pri nas več ni. Tloris se je spreminjal zaradi različnih dejavnikov – različne 

potrebe po toploti, živali v hiši, otroci, razna dela – in tako postal kvadratast in kasneje 

pravokoten. Ogenj je bil še vedno v sredini, a se je zaradi potreb umikal proti steni. Prostor z 

ognjiščem (odprtim) se je imenoval ognjiščnica, ko pa se je ognjišče pokrilo, se je dim še 
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vedno valil po prostoru, zato se je imenoval dimnica. Zgradba je postala dvocelična, ko je 

graditelj zavrtel ognjišče in ga začel polniti od zunaj, tako pa je dobil »čisto« hišo, zunaj pa 

»črno kuhinjo«, lopo. Kmalu se simetrično okrog črne kuhinje razvije še spalni prostor. »Vsi 

trije prostori se odpirajo v predprostor, ki služi kot vetrnik. Prave črne kuhinje ni več. Odvod 

dima je speljan kot »hladni dim« na podstrešje (zidani del) in naprej v lesen dimnik.« 

(Juvanec, 2009, str. 40) 

 

Slika 5: Teorija tlorisa 

Tako je hiša skozi zgodovino postala vse bolj udobna in omogočala je vse več dejavnosti. 

(Juvanec, 2009) Zanimanje za stanovanjsko hišo in zavzemanje, da bi ta izpolnjevala čim več 

človeških potreb, sega v 18. stoletje, ko so iskali poti in sredstva za izboljšanje stanovanjske 

higiene. Tako so se stanovanjske razmere začele izboljševati in na Slovenskem je za 

poznavanje stanovanjske hiše postalo pomembno predvsem obravnavanje kmečke hiše. 

(Baš, 1984) 

6.1.2 MATERALI  

Za razliko od današnje sodobne arhitekture, ki je plod strokovnjakov, arhitektov in drugih, je 

bila včasih temelj gradnje hiš in ostalih objektov vernakularna arhitektura. To »je arhitektura, 
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ki je plod neukih (nešolanih) mojstrov, ki so svoje znanje gradili na tradiciji, na dediščini 

prednikov in na svojih izkušnjah (neformalna edukacija).« (Juvanec, 2006, str. 39) Ljudje so za 

gradnjo zatočišč in drugih objektov uporabljali materiale, ki so jih imeli na voljo in so jim bili 

lahko dosegljivi. To so bili naravni materiali, ki jih je ponujala narava, zato pa so hiše na 

različnih predelih Slovenije grajene iz različnih materialov, in sicer iz tistih, ki na določenem 

območju prevladujejo. Tako na primer na Krasu prevladuje kamen, v gorskem delu Slovenije 

kamen in les, v osrednjem delu les in opeka ter v Panonski nižini les in ilovica s slamo.  

 KAMEN 

Kamen je najstarejši gradbeni material. Najprej so ga klesali, ko so večali naravna zatočišča – 

jame, kasneje pa so iz njega gradili zgradbe. »Kamnite zgradbe so sestavljene iz velikih 

naravno oblikovanih kamnov, kasneje pa si jih je človek oblikoval tako, da je z njimi najbolj 

uspešno sestavljal stene, strope, strehe.« (Juvanec, 2009, str. 20) Kamen se razlikuje po svoji 

sestavi, trdoti in mehanskih značilnostih. Dežela kamna je predvsem Kras, kjer najdemo 

najstarejše ostanke prvotnih hiš. Kamnita zatočišča, kot jih poznamo danes, segajo v 

petnajsto stoletje. Tam je kamen klesan in je uporabljen kot temelj, stena in streha. Kamen 

je pogost gradbeni material za izdelavo objektov tudi v severovzhodnem delu Slovenije. V 

Slovenskih goricah in Pomurju prevladuje mehak svetel peščenjak, ki se zelo lahko obdeluje, 

vendar ima kratko življenjsko dobo. Uporabljal se je le za zidavo kleti in temeljev, je lepo 

klesan in zidan po načelih zidanja z enakimi elementi. Danes je tak kamen na objektih ves 

gol, zaščiten je bil z glinastim ometom, zato taki zidovi propadajo. Haloze imajo že trše 

kamnine, najbolj uporabni za arhitekturo pa so skrilavci in lapor, ki se lomijo v plasti in jih je 

možno preprosto oblikovati. V osrednji Sloveniji pa se uporablja predvsem trši in obstojnejši 

kamen, a le za temelj. (Juvanec, 2009) Kljub svoji trdnosti je kamen nekoliko neodporen na 

vremenske razmere in ga je treba zaščititi, saj se lahko začne zaradi vode in zmrzali lomiti. 

(Pearson, 1994) 

 

Slika 6: Kamnita hiša 
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Tudi danes poznamo kamen kot gradbeni material, vendar z vezivom, a začelo se je brez 

njega. Najstarejša konstrukcija je suhi zid, kjer je kamen uporabljen v svoji elementarni 

obliki, brez veziva, ko kamen zlagamo drug ob drugega in drug vrh drugega, vedno s 

prekrivanjem vertikalnih presledkov. (Juvanec, 2013) 

 LES 

Za drevesa in njihov les moramo vedeti, kakšen je, kje raste, kdaj raste in kako ter kdaj ga 

podiramo in sušimo. Že v starih časih so vedeli, da je treba drevje podirati takrat, ko je v 

njem čim manj tekočine. (Juvanec, 2009) Ker je les material, ki ga je razmeroma lahko 

oblikovati z ročnim orodjem, je lahko dosegljiv, topel na dotik in dober izolator, so te 

prednosti izkoristili že naši predniki in les uporabljali za različne namene in izdelovali 

raznolike elemente za gradnjo bivališč. Les je idealen material, saj ga lahko cepimo, režemo, 

tešemo, kalamo, žagamo, gladimo in stružimo. Najpreprostejše lesene konstrukcije so kladne 

zveze, s prekladami pa je mogoče premostiti tudi velike razpetine. Uporabljali so ga za 

strehe, in sicer ne le za konstrukcijo, temveč tudi za krovni material. Za ta namen so 

uporabljali tanke skodle (kalane deščice: Koroška) ali debelejše in daljše skodle (Gorenjska). 

Gre za klanje ploščatih elementov, ki imajo zaradi rebraste površine maksimalno dolgo 

življenjsko dobo pa tudi na zunanje vplive se dobro odzivajo, saj se ob prisotnosti vlage in pri 

spremembi temperature zvijajo. (Juvanec, 2010)  

             

           Slika 7: Skodle     Slika 8: Skodle na Gorenjskem 

             

                        Slika 9: Skodle na Koroškem                          Slika 10: Izdelovanje koroških skodel 
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Les kot konstrukcija je skoraj idealen material, ki pa ima svoje pomanjkljivosti, saj ob 

preveliki prisotnosti vode (z)gnije, izmenjava vlage in suše ustvarja pogoje za glive, ki 

povzročajo trohnenje lesa, odsotnost kisika pa v nekaj tisoč letih les spremeni v premog. Les 

ima še veliko drugih lastnosti, lahko je mehak ali trd, lahko ima izrazite letnice in lahko je 

dekorativen že sam po sebi. (Juvanec, 2013) 

Les je navadno zaščiten z glino. »Lahko je ometan ali pa, kadar je ometa več, ometan z 

armirano glino. Armiranje v tem primeru predstavljajo vlakna slame, ki svojo funkcijo prav 

dobro opravljajo. Zanimiva uporaba lesa je brin v »blatnjači«, kjer smolnate veje učvrščajo 

ilovnato steno po sto let in več.« (Juvanec, 2009, str. 46)  

 ILOVICA 

Ilovica je zmes gline, peska in vode. Lahko jo gnetemo in že na soncu zatrdi do krhkosti 

(»čerpič« – na soncu sušeni zidak). Takšni ilovnati zidaki z armaturo so pri nas zelo redki. 

Ilovico lahko utrdimo s peko na ognju, a je ta na koncu še vedno krhka. Izdelek se imenuje 

opeka in je zidak brez armature. Če ilovico pečemo dvakrat, postane bolj obstojna, če pa jo 

pečemo s solmi, dobi bleščečo prevleko, ki ne prepušča vode in je pri nas redkejša. Pri 

dvakratni peki ilovice pa ne dobimo le večje trdnosti, temveč tudi svetlečo plast, ki prav tako 

ne prepušča vode, svetlečo površino pa lahko tudi umivamo, s čimer vzdržujemo higieno. 

(Juvanec, 2010) Pravilno grajena hiša iz ilovice ima tudi to prednost, da je varna pred 

ognjem, plesnijo in termiti. (Pearson, 1994) 

 

      Slika 11: Na soncu sušen zidak – čerpič   Slika 12: Prerez starega opečnatega zidaka 

Ilovico lahko obdelujemo na več načinov in najpogostejši je sistem gnetene ilovice, kjer je bil 

zid gneten in stisnjen v želene oblike, predvsem pa v debelino. Stene so poravnali z 

obsekavanjem s sekiro, učvrstili so jih z brinovimi vejami ali vejami drugih iglavcev, lahko je 

bila tudi slama. (Juvanec, 2009)  

Pomembna obdelava ilovice je bila butanje, pri čemer so ilovico stresli med dva lesena opaža 

in jo potem zbijali (butali) z nogami in s tolkači. Tukaj je bilo pomembno stiskanje materiala, 
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saj je bilo treba iztisniti čim več zraka in prazna »gnezda«, ki manjšajo nosilnost konstrukcije. 

Zidovi so navadno debeli od štirideset do petdeset centimetrov in takšna butana hiša se 

imenuje blatnjača. Butane stene so ometane z ilovnatim ometom, ki pa je razmeroma 

neobstojen, mehak in neodporen na vlago, zato so ga navadno na zunanji strani učvrstili z 

apneno plastjo. Po nekajkratnem beljenju postane trda plast debela tudi do pol centimetra. 

(Juvanec, 2010) 

 

Slika 13: Butanje 

 GLINA 

Surova glina navadno nastopa kot varovalna plast lesenih zidov, kot omet žganih zidakov pa 

se ne obnese. (Juvanec, 2009) 

 SLAMA 

Slama je najbolj domač material, ki se je uporabljal za slamnate strehe. Sleme je bilo 

zavarovano s palicami in šivano s šibami. Način šivanja se je razlikoval glede na območje: v 

panonskem svetu je bilo izrazito in močnejši snopi izstopajo, medtem ko je v ostalih delih 

Slovenije sleme enakomerno prekrito. 

 

Slika 14: Slamnata streha          Slika 15: Pokrivanje slamnate strehe        Slika 16: Slamnati snopi 

Slama se je uporabljala tudi kot armatura v glinastih tesnjenih kladnih zvez, v ometih in v 

butani gradnji. (Juvanec, 2009)  

 APNO 

Apno se je uporabljalo za premaz lesene stene, ki je bila izravnana, zaščitena in zatesnjena z 

glino. Prav tako so bili z belo apneno oblogo zaščiteni kamniti zidovi. (Juvanec, 2009) 
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6.2 PREDMESTJE ALI PODEŽELJE? 

Da lahko začnemo gradnjo, moramo imeti v lasti parcelo, na kateri bomo gradili. To lahko 

dobimo podarjeno ali podedovano od staršev ali drugih sorodnikov in v tem primeru lokacije 

parcele ne moremo izbirati. Če moramo parcelo kupiti sami, potem lahko izberemo, kje bo ta 

locirana. V mestnem jedru nakup parcele za gradnjo ni več mogoč, zato imamo na izbiro 

nakup parcele v predmestju ali na podeželju. Seveda je od lokacije odvisna tudi cena izbrane 

parcele. Za tiste v predmestju lahko odštejemo nekajkrat več denarja kot za tiste, ki ležijo na 

podeželju, saj naj bi bila lokacija v bližini mesta ugodnejša za kvalitetnejše bivanje, predvsem 

zaradi vseh potrebnih infrastruktur in delovnih mest, ki se v večini nahajajo v jedru mesta. Če 

izberemo lokacijo na podeželju, potem bomo dnevno potrebovali nekoliko več časa za vožnjo 

do pomembnejših infrastruktur in delovnega mesta, prometne povezave pa so na podeželjih 

lahko celo nekoliko slabše, prav tako se lahko pojavijo težave z vodo, telefonskim 

priključkom in odvozom smeti. Ko izbiramo lokacijo, moramo torej imeti zastavljen 

konkreten cilj, kaj pričakujemo od svojega življenja, kako si zamišljamo način bivanja v 

prihodnosti in ali imamo raje mirnejše bivanje v »objemu« narave in več čistejšega in 

rekreacijskega prostora za naše otroke (travniki, gozdovi, hribi, reke, jezera) ali pa nas 

oddaljenost od večjih naselij, kjer je možnost šolanja, službe in nakupov zelo moti. 

6.3 CENE ZAZIDLJIVIH PARCEL V SLOVENIJI 

Če ima posameznik, par ali družina namen graditi svojo hišo, potem na odločitev, kje bo stal 

novi dom, močno vplivajo cene zazidljivih parcel. Nekateri imajo srečo, da parcelo dobijo 

podarjeno ali podedovano, po drugi strani pa so ti na nek način prisiljeni graditi na točno 

določeni lokaciji, ki jim je lahko všeč, lahko pa tudi ne. Tisti, ki so za to prikrajšani, imajo 

mnogo več svobode pri izbiri lokacije, vendar morajo za to odšteti več denarja. Visoke cene 

zazidljivih parcel tudi njim skrčijo izbor lokacij, saj se na koncu odločijo za tisto, ki si jo lahko 

privoščijo. Jasno je, da ne moremo vseh prihrankov odšteti le za parcelo. Zavedati se 

moramo, da nas glavni del, ki se veže na gradnjo in opremljanje hiše, še čaka.  

Naslednje povprečne cene zazidljivih parcel, ki jih bom povzela, so oblikovane po cenovnih 

območjih, ki jih je določila Geodetska uprava Republike Slovenije. Cene so sicer v nekaj 

zadnjih letih na večini območij precej padle, vendar še vedno dosegajo kar visoke cene glede 

na ekonomske razmere povprečnih državljanov. Najvišje cene se seveda vrtijo v slovenski 

prestolnici Ljubljani. Te so sicer od leta 2007 pa do zadnje četrtine leta 2011 padle za kar 26 

%, vendar še vedno dosegajo ceno 213 €/m2. Ljubljani sledi Maribor, kjer so se cene za 

razliko od večine od leta 2007 dvignile za kar 47 %, cena zazidljive parcele tako stane 189 

€/m2. Zanimivo je, da če se boste odpravili le streljaj od Ljubljane v osrednjeslovensko 

območje, boste za parcelo odšteli več kot polovico manj kot v Ljubljani, in sicer 89 €/m2. Če 

pa bi radi živeli v okolici Maribora in Celja, bo treba za parcelo odšteti 41 €/m2. Cene so 

drastično padle tudi na Obali in slovenski Istri, in sicer za 54 %, tako da so te v zadnjem 

četrtletju leta 2011 padle na 87 €/m2. Če se odpravite nekoliko bolj severno na Goriško in 
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Kras, boste za parcelo odšteli 43 €/m2. Cene so se nekoliko dvignile v Alpah in na idrijskem 

območju, kjer te dosegajo 35 €/m2, na Koroškem s Pohorjem 26 €/m2 ter v Prekmurju, kjer 

so kljub dvigu cene še vedno nizke, in sicer 20 €/m2. Podobno cenovno vrednost kot v 

Prekmurju dosegajo parcele tudi na Dolenjskem, v Zasavju in Posavju, kjer znašajo 22 €/m2, 

na Kočevskem 19 €/m2, najmanj pa v Slovenskih goricah, Halozah in na Kozjanskem, in sicer 

le 15 €/m2. (Cene zazidljivih parcel, 2011–12) 

Na spodnjih dveh grafih si lahko ogledamo gibanje povprečnih cen zazidljivih parcel v 

Sloveniji po cenovnih območjih od leta 2007 do zadnjega četrtletja leta 2011.  

 

Graf 6: Gibanje povprečnih cen zazidljivih zemljišč po cenovnih območjih v €/m
2 

 

Graf 7: Gibanje povprečnih cen zazidljivih zemljišč po cenovnih območjih v €/m
2 
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6.4 UREJANJE GRADBENE DOKUMENTACIJE 

Da si lahko postavimo dom za družino, moramo pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, 

ki ga določa Zakon o graditvi objektov, objekte pa delimo na zahtevne, manj zahtevne in 

enostavne. Večina enostanovanjskih hiš spada med zahtevne ali manj zahtevne objekte, za 

katere potrebujemo gradbeno dovoljenje, medtem ko ga za gradnjo enostavnih objektov ne 

potrebujemo. V lastni režiji tako lahko gradimo objekt, katerega seštevek prostornin ne sme 

presegati 5.000 m3, površina pa ne sme presegati 250 m2. Da pridobimo gradbeno 

dovoljenje, moramo urediti vso dokumentacijo, ki zajema številne dokumente.  

Za zemljišče, na katerem imamo namen zgraditi objekt, moramo izkazati lastništvo. »To 

dokažemo z overjeno pogodbo, s pravnomočnim sklepom o dedovanju in/ali z izpiskom iz 

zemljiške knjige (ta vsebuje podatke o vpisanem lastniku zemljišča, ali so na nepremičnini 

vpisane kakšne druge pravice, služnosti, hipoteke ipd.).« (Nežič, 2012, str. 13) 

V nadaljevanju urejanja dokumentacije je pomembno, da pridobimo lokacijsko informacijo, 

ki sicer po zakonu ni več obvezna, a je pomemben vir informacij, ki nam pove, kaj in kako 

lahko gradimo na našem zemljišču. Iz lokacijske informacije razberemo tudi, ali  je na našem 

zemljišču dovoljeno graditi, torej kakšna je raba naše nepremičnine. Če je namembnost 

našega zemljišča kmetijska, potem jo lahko spremenimo v stavbno zemljišče, če pa je 

zemljišče v občinskem prostorskem planu označeno kot nezazidljivo, potem namembnosti ni 

mogoče spremeniti. Če je v planu označeno kot zazidljivo, potem s spremembo ne bi smelo 

biti težav. Za spremembo namembnosti je treba odšteti odškodnino, »ki se odmeri na m2 

površine na podlagi bonitete kmetijskega zemljišča v zemljiškem katastru.« (Nežič, 2012, str. 

13) Ko se prepričamo o zazidljivosti nepremičnine, lahko naročimo geodetski posnetek 

zemljišča. To uredimo z vlogo pri pristojni geodetski upravi ali pooblaščenemu geodetu.  

Naslednja pomembna točka je idejna zasnova (v nadaljevanju IDZ), saj za pridobitev 

projektnih pogojev potrebujemo idejni projekt. To je skica objekta, ki ga bomo gradili, 

izdelana na podlagi vseh pogojev, ki jih predpostavlja lokacijska informacija. To delo 

prepustimo gradbenemu tehniku, inženirju ali največkrat arhitektu. Med nastajanjem 

idejnega projekta se je pametno večkrat dogovoriti za sestanek z arhitektom oz. tistim, ki 

vodi projekt, saj si bomo tako lahko predstavljali, kako bo videti naš novi dom, kakšen bo vrt, 

poslovni prostor itd. Ko končamo z idejnim projektom, se lahko lotimo pridobivanja 

projektnih pogojev. Te pridobimo tako, da na občino predložimo vlogo in IDZ, projektne 

pogoje pa izdajo pristojni soglasodajalci. Najbolje je, da za vse to pooblastimo vodjo 

projekta, t. i. projektanta, ki mu prepustimo, da izpelje celoten postopek od idejnega 

projekta z vodilno mapo in vse ostale projekte, ki sledijo. Soglasodajalce tako naslavlja sam 

projektant. Vse podatke projektant vlaga v t. i. vodilno mapo št. 0. Nežič (2012) navaja, da 

mora vodilna mapa vsebovati podatke o legi, velikosti, obliki gradbene parcele, o legi objekta 

na zemljišču, priključkih objekta na gospodarsko javno infrastrukturo, vloženi pa morajo biti 

tudi vsi podatki za pridobivanje projektnih pogojev. Da pridobimoo projektne pogoje, 
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potrebujemo torej vodilno mapo in idejni projekt arhitekture, treba pa je zaprositi še za 

posamezno dovoljenje (vodovod, komunala, elektrika, telefon …). Po pridobitvi projektnih 

pogojev projektant izdela načrt arhitekture in izpolni vodilno mapo z novimi podatki ter 

izdela projekt za gradbeno dovoljenje (GDP), ki ga skupaj z vlogo in projektnimi pogoji 

predloži vsem soglasodajalcem, ki so nam izdelali projektne pogoje, da podajo ustrezno 

soglasje.  

Za izdajo gradbenega dovoljenja je treba vodilno mapo št. 0 s kompletno projektno gradbeno 

dokumentacijo (PGD) oddati v dveh izvodih na pristojno upravno enoto občine, v kateri leži 

zemljišče. Pred izdajo gradbenega dovoljenja moramo plačati takso, ki jo upravni organ 

določi na podlagi projektantskega predračuna, in komunalni prispevek, ki ga izda občina. 

Upravni organ mora na vašo vlogo odgovoriti v 30 dneh. Po prejemu odločbe z gradnjo 

počakamo še 15 dni, da dovoljenje postane pravnomočno. (Nežič, 2012) 

6.5 UPRAVLJANJE LASTNEGA GRADBIŠČA 

Pri gradnji je treba upoštevati tudi tehnične ukrepe, ki zagotavljajo varno gradnjo. Ko imamo 

zbrano vso potrebno gradbeno dokumentacijo, moramo poskrbeti za pripravo terena in 

gradbišča, v nasprotnem primeru nas namreč lahko doletijo visoke kazni. Na gradbišču je 

obvezen načrt Projekt za izvedbo – PZI (vodilna mapa projektne dokumentacije, načrt 

arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt električnih napeljav in električne opreme, 

načrt strojnih napeljav in strojne opreme). Spodaj so navedene točke za olajšanje prvih 

korakov k postavitvi novega domovanja. 

1. PRIPRAVA TERENA IN GRADBIŠČA 

V prvi fazi je pomembno, da uredimo teren, kjer bo predvideno gradbišče – tako da 

zasujemo jarke in kotanje, odstranimo odvečno drevje in skale ter po potrebi izvedemo 

drenažo (odvodnjavanje). Nato gradbišče ogradimo, postavimo gradbeno barako, sanitarije 

in vodno oskrbo ter gradbišče primerno označimo  s tablo ali označbo. 

 

      Slika 17: Gradbena baraka        Slika 18: Sanitarije      Slika 19: Primerno ograjeno gradbišče 
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2. OZNAČITEV IN ORGANIZACIJA UREDITVE GRADBIŠČA 

Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008) določa, da mora investitor gradbišče 

označiti z gradbiščno tablo na vidnem mestu ob vhodu na gradbišče pred začetkom del pri 

vseh gradnjah, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Na gradbiščni tabli, ki mora biti 

postavljena najkasneje v 14 dneh po začetku gradbenih del in odstranjena šele, ko so vsa 

dela končana, morajo biti čitljivo napisani naslednji podatki: 

- podatki o vrsti objekta glede na namen in o vrsti gradnje; 

- številka gradbenega dovoljenja ter datum izdaje gradbenega dovoljenja in naziv 

organa, ki ga je izdal; 

- podatki o investitorju; 

- podatki o projektantih in podatek o odgovornem projektantu; 

- podatki o izvajalcih in podatek o odgovornem vodji del; 

- podatki o nadzorniku in podatki o odgovornem nadzorniku; 

- podatki o revidentu in podatki o odgovornem vodji revidiranja. 

(Uradni list RS, št. 55/2008, 2008) 

Če gradimo v lastni režiji, torej manj zahtevni objekt, potem za gradbiščno tablo poskrbimo 

sami, ta pa je lahko samo list formata A4 z vsemi potrebnimi podatki. Prav tako nam ni treba 

izdelati načrta organizacije gradbišča, kljub temu pa moramo gradbišče ograditi s trakom, 

mrežo ali opozorilnim znakom. Če smo le investitor, potem moramo za gradbiščno tablo prav 

tako poskrbeti sami, za načrt organizacije gradbišča pa poskrbi izvajalec. Naloga izvajalca je 

tudi, da poskrbi za zakoličenje objekta, varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih 

objektov ter za varnost gradnje in del.  

3. NAČRT UREDITVE GRADBIŠČA 

Načrt mora vsebovati: 

- podatke o skladišču ali deponiji; 

- podatke o komunikacijskih poteh, priključkih na javno infrastrukturo za manjša ter 

dodatno (podatke o garderobah, sanitarijah in pisarnah vodstva) za večja gradbišča; 

- kratek opis gradbenih del; 

- navedba morebitnih nevarnih del; 

- organiziranje prve pomoči na delovnem mestu. 

(Nežič, 2012) 

4. PRIJAVA GRADBIŠČA 

Če predvidevamo, da bodo dela na gradbišču potekala več kot 30 delovnih dni in da na 

gradbišču dela več kot 20 delavcev ali pa ko delo opravlja 500 ali več ljudi na dan, potem je 

treba gradbišče prijaviti. Prijavo gradbišča sestavimo na predpisanem obrazcu, ki jo naročnik 
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ali nadzornik pošlje inšpekciji za delo najkasneje 15 dni pred začetkom izvajanja del. Kopija 

prijave naj bo vidno nameščena na samem gradbišču. Obrazec lahko dobimo na spletni strani 

Inšpektorata RS za delo, in sicer na http://www.id.gov.si/si/obrazci/. (Nežič, 2012), 

(Velkovrh, 2007) 

5. GRADBENO ZAVAROVANJE 

Med delom na gradbišču lahko pride tudi do neposredne škode tretjim osebam, odgovornost 

prevzamejo tako investitor, projektant, izvajalec, nadzornik kot tudi revident projektne 

dokumentacije. Zato je treba imeti pred začetkom opravljanja del urejeno gradbeno 

zavarovanje, s čimer zavarujemo lastno odgovornost za morebitno povzročeno škodo. 

Zavarovanje lahko uredimo na katerikoli zavarovalnici. (Nežič, 2012) 

6. KAZNI 

Če pravna oseba ne poskrbi za načrt organizacije gradbišča in za izdelavo varnostnega načrta 

ter ustrezno ureditev gradbišča, se jo kaznuje z globo od 1.500 EUR do 30.000 EUR. 

Odgovorno osebo pravne osebe se kaznuje z globo od 150 EUR do 2.000 EUR, kazen za 

posameznika kot investitorja pa znaša od 500 EUR do 1.200 EUR. 

Pri gradnji je treba upoštevati tudi Zakon o varstvu javnega reda in miru, ki določa, da se 

lahko kaznuje tudi tiste, ki motijo nočni mir in počitek ljudi s hrupom med 22.00 in 6.00. 

(Nežič, 2012) 

6.6 PRIMERJAVA MED KLASIČNO IN MONTAŽNO GRADNJO 

Pri gradnji hiše lahko izbiramo med dvema različnima postopkoma gradnje. Prvi možni način 

je klasična gradnja, imenovana tudi mokra gradnja, saj pri takšni gradnji gradbena veziva 

vsebujejo vodo, ki izhlapeva. Drugi način je montažna gradnja, ki je za razliko od klasične 

imenovana tudi suha gradnja. Kljub nekaterim stičnim točkam obeh načinov gradnje ima 

vsak postopek tudi svoje prednosti in slabosti, predvsem v izolativnih lastnostih in 

odpornosti na temperaturne spremembe, investitor pa se odloči za tisti način, ki mu najbolj 

ustreza. Velikokrat na odločitev vplivajo tudi predhodna prepričanja ali individualne 

predstave posameznikov, ki so lahko bodisi pravilne bodisi zmotne. Za marsikoga zidana hiša 

predstavlja varnost, montažna pa nestabilnost. Klasični način gradnje je v Sloveniji še vedno 

zakoreninjen in tradicionalen, zato takšna gradnja še vedno prevladuje. 

6.6.1 POSTOPEK GRADNJE IN ČASOVNI OKVIR 

Kot sem že omenila, gradbena veziva pri klasični gradnji vsebujejo vodo, zato se ta postopek 

poenostavljeno imenuje tudi mokra gradnja. Takšno gradnjo so poznali že naši predniki, saj 

je to običajna gradnja, pri kateri se uporablja zidake, malto za povezavo in betonske vložke. 

Klasična gradnja časovno traja nekoliko dlje kot montažna, saj je med posameznimi fazami 

potreben čas za sušenje. Tako gradnjo zato imenujemo tudi postopna gradnja, saj zgradba 
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postopno raste od temeljev navzgor. »Večje prelomnice pri gradnji so izdelava temeljev, 

izdelava prve nadstropne plošče, izdelava druge nadstropne plošče in postavitev strehe.« 

(Graditi klasično ali montažno, 2001/2002) Do te stopnje je gradnja lahko končana v nekaj 

mesecih, in sicer v toplem obdobju leta, ni pa nujno. Tovrstna gradnja lahko traja tudi nekaj 

let in je odvisna tudi od vremenskih razmer. Med posameznimi prelomnicami lahko tudi sam 

investitor začasno ustavi gradnjo, brez da bi s tem povzročil kakršnokoli škodo na objektu, s 

tem pa gradnjo prilagodi svojim finančnim in časovnim zmožnostim.  

Montažno zgrajen objekt za razliko od klasično grajenega sestavljamo iz predhodno izdelanih 

elementov, ki so lahko betonski, kovinski ali leseni in so izdelani v firmah, ki so posebej 

specializirane za izdelavo takšnih elementov. Z izjemo postavitve betonske plošče in kleti (če 

želimo imeti podkleteno hišo), ki poteka enako kot pri klasični gradnji, le da mora biti ta 

natančnejša, da kasneje ne pride do težav pri postavitvi montažnega dela, so vsi gradbeni 

posegi suhomontažni, zato je takšna gradnja hitrejša in je od pogodbe do postavitve lahko 

vseljiva v nekaj mesecih. »Do nedavnega je bila pri montažni gradnji mokra faza le izdelava 

betonskih estrihov, ki je sedaj v večji meri že nadomeščena s suhimi estrihi. V drugi fazi 

gradnje proizvajalec postavi vnaprej pripravljene zunanje in notranje stene, v katerih je že 

vgrajena toplotna izolacija. V zunanjih stenah so že vgrajena okna. Prav tako so vdelane cevi 

za instalacijske vode. Nato sledi gradnja stropov, stenskih oblog in strešne konstrukcije.« 

(Grobovšek, 2006) »Delo lahko poteka skozi vse leto, ker proizvodni procesi in konstrukcijski 

elementi v proizvodnih dvoranah niso izpostavljeni vremenskim vplivom.« (Primerjava med 

klasično in montažno gradnjo) Montažna hiša je lahko postavljena v dveh dneh, do konca 

sestavljena v desetih dneh in pripravljena na bivanje v nekaj tednih, seveda pod pogojem, da 

imamo prej postavljeno ploščo, na katero bodo namestili naš dom. 

6.6.2 OBLIKA IN IZBIRA PROJEKTA 

Še pred nekaj desetletji je bila klasična gradnja glede oblikovanja lastne hiše po svojih željah 

v veliki prednosti pred montažno, saj je bila izbira montažnih hiš zelo skromna. Danes pa se 

je montažna gradnja glede na izbiro tipskih in vzorčnih projektov močno približala klasični, 

lahko rečemo, da je postala celo enakovredna. Proizvajalci montažnih hiš razpolagajo s 

številnimi vzorci hiš, med katerimi zagotovo lahko najdemo takšno, ki bo ustrezala našim 

potrebam in željam. Seveda pa se lahko z arhitektom tudi dogovorimo za spremembe, npr. 

razporeditev prostorov ali odvzem in dodatek mansarde, saj tipski projekt predstavlja le 

osnovo oziroma ogrodje.  

6.6.3 BIVALNA KLIMA 

Ker ljudje večino svojega časa preživimo v zaprtih prostorih, torej v hišah, je za nas 

pomembna tudi notranja klima, vsi pa stremimo k temu, da bi bila ta čim bolj zdrava. Na 

naše zdravje ne vpliva le to, kar spijemo in pojemo, temveč tudi naša hiša in predvsem 

materiali, iz katerih je ta narejena. Za zdravo bivalno okolje poskrbimo z zdravimi materiali in 

proizvodi, kar pomeni, da morajo biti ti čisti, biološko neškodljivi, brez prahu, delcev ali 
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vonjav, odporni na bakterije, plesni in viruse, tihi in pa radioaktivno ter elektromagnetno 

varni. Da pa se v svojem domu res dobro počutimo, je poleg kvalitetnih materialov 

pomemben tudi zrak, ki naj bi bil svež, nihanje njegove temperature pa čim manjše. Prav 

tako je pomembno, da je dom zvočno prijeten, prijetnega vonja in pravilne ter kvalitetne 

osvetljave, tako z lučjo kot naravno svetlobo. (Pearson, 1994) 

Zdravo bivalno okolje nam montažna hiša zagotavlja v večji meri kot klasično grajena hiša, saj 

pri klasični gradnji zaradi samega načina gradnje ostaja vlaga, ki je sicer nevidna, a jo naš 

organizem kljub temu čuti in zaznava. Če klasični gradnji nismo namenili dovolj časa in smo 

celoten objekt zgradili v zelo kratkem času in se vanj tudi vselili, potem se nam lahko zaradi 

prisotne večje količine vlage na zidovih pojavi plesen, ki je za naš organizem zelo škodljiva. 

Montažne konstrukcije imajo majhne stopnje vlažnosti, zato je bivanje že takoj ob vselitvi 

prijetno in zdravo. Montažna hiša ima zaradi osnovnega gradbenega materiala, ki ga 

prestavlja les, še eno veliko prednost, saj ima les zmožnost »dihanja«, uravnavanja vlage, 

filtriranja in čiščenja zraka v prostoru. »Najbolj naravna oblika prezračevanja je naravna 

difuzija oz. prodiranje zraka skozi porozne gradbene materiale. Ta proces omogoča 

vzdrževanje in uravnavanje enakomerne vlažnosti notranjih prostorov tako, da les posrka 

odvečno vlago in jo v primeru potrebe oddaja v prostor. Naravna difuzija vpliva tudi na 

čiščenje onesnaženega zraka v prostoru. Zaradi naravne razlike v zračnem pritisku in 

temperaturo med zunanjim in notranjim zrakom le-ta prehaja skozi drobne pore materiala, iz 

katerega je zgrajena stena. Na ta način se zrak prefiltrira. Velika površina lesnih celic deluje 

kot filter, ki od 3- do 4-krat na uro prečisti zrak v prostoru.« (Prednosti in slabosti montažnih 

hiš) 

Notranjost montažnega objekta je obložena z mavčnimi ploščami, ki so znane kot dober 

regulator vlage v prostoru. Če je vlage preveč, jo mavec vsrka in obdrži, če pa je vlage 

premalo, jo vrača nazaj v prostor. Mavčne plošče se vse bolj uporabljajo tudi pri klasični 

gradnji, kjer so namesto klasičnega ometa uporabljene kot stenske obloge. (Graditi klasično 

ali montažno, 2001/2002) 

6.6.4 IZKORIŠČENOST PROSTORA 

Stanovanjska površina je za bivanje izjemno pomembna in vsi vemo, da nam dodatni 

centimetri pridejo vedno še kako prav, sploh pri manjših kvadraturah objekta. Boljšo 

izkoriščenost prostora definitivno zagotavlja montažna gradnja, saj zaradi tanjših sten ob 

enakih zunanjih merah pridobimo do 10 % več stanovanjske površine v primerjavi s klasično 

grajeno hišo, kjer so zidovi debelejši. Če meri na primer tloris 100 kvadratnih metrov, potem 

s klasično gradnjo izgubimo kar 10 kvadratnih metrov notranje površine, kar lahko pomeni 

eno celo sobo. 
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6.6.5 TRAJNOST 

Klasično grajene hiše so svojo dolgoletno vzdržljivost že dokazale s tem, da so takšno hišo 

lahko koristile številne generacije. Montažna hiša, ki pa se je uveljavila nekaj desetletij 

kasneje, bo morala to še dokazati. Proizvajalci nam ponujajo garancijo na stabilnost 

montažne konstrukcije od 30 do 60 let, odvisno od proizvajalca. To dobo lahko z vgradnjo 

kakovostnih materialov in pravilnim ter rednim vzdrževanjem še podaljšamo. To nam 

omogoča tudi sodobna tehnologija, saj sistem gradnje omogoča, da fasada povsem prekrije 

in zaščiti zunanjo leseno konstrukcijo in jo tako zaščiti pred vodo in vlago, ki lahko konkretno 

skrajša življenjsko dobo montažne hiše. Poleg tega je prednost montažne hiše v tem, da se 

lahko poškodovani deli enostavno zamenjajo, sanacija montažnih objektov pa je 

enostavnejša kot pri klasično zidani hiši. Ali nam življenjska doba montažne hiše ustreza, pa 

moramo presoditi sami. (Primerjava med klasično in montažno gradnjo)  

6.6.6 OGNJEVARNOST 

Teoretično naj bi bila klasično grajena hiša varnejša, kadar govorimo o požaru, saj se vsi 

zavedamo, da je les za razliko od betona zelo gorljiv material. Vendar so raziskave pokazale, 

da je požar veliko lažje nadzorovati v lesenih hišah in je manj nevaren za nosilnost 

konstrukcije. Čeprav je les gorljiv, prenese večje obremenitve kot beton in jeklo. Težave pri 

zidanih hišah v primeru požara povzroči železo/jeklo v betonu, ki se zaradi visokih 

temperatur začne mehčati in taliti ter izgubi 50 % nosilnosti in posledično se takšna hiša 

podre sama vase. Les pa pri gorenju na svoji površini ustvarja samozaščito, zoglenelo plast, ki 

ščiti notranje nosilno jedro pred ognjenimi zublji, da ta ne izgubi svojih nosilnih lastnosti in 

tako je reševanje ljudi in njihove lastnine dosti lažje kot iz klasično grajene hiše. Pomembno 

je tudi, da se pri gorenju montažne hiše ne ustvarjajo strupeni plini, ki so najpogostejši vzrok 

smrti ob požarih.  

Mavčne kartonske plošče,  debele 10 mm, ki pokrivajo leseno konstrukcijo pri večini 

sodobnih montažnih hiš, zagotavljajo, da se lahko montažna hiša kar eno uro upira ognju. 

Vsekakor je dobro premisliti tudi o tem, da na izpostavljenih mestih, kot sta kurilnica in 

kuhinja, vgradimo še dodatne ognjevarne plošče ali obloge, ki nam zagotavljajo dve- ali celo 

triurno zaščito pred ognjem.  (Varnost montažnih hiš) 

6.6.7 POTRESNA VARNOST 

Informacije o protipotresni varnosti montažnih hiš so še posebej pomembne, kadar se 

odločamo za postavitev  hiše na območju, ki velja za potresno zelo ogroženo, takih območij 

pa imamo v Sloveniji kar nekaj (Posočje, Savinjska dolina, Kozjansko). Za takšna območja je 

veliko primernejša montažna gradnja, saj se pravilno grajene montažne hiše veliko bolj 

odzivajo na potresne obremenitve. Les kot osnovni gradbeni material je bolj elastičen od 

betona, zato je montažna hiša prožnejša in se ob potresnem sunku le zamaje, ne pa tudi 

poruši. Montažni objekti naj bi bili grajeni protipotresno do 9. stopnje po Mercallijevi lestvici, 
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kar se je izkazalo za resnično ob potresu v Posočju leta 2004, kjer je potres dosegel moč od 7. 

do 8. stopnje po Mercallijevi lestvici. Montažne hiše se niso porušile, ostale so le vidne 

posledice na ometih hiše. Poleg elastičnosti je pomembna tudi teža objekta, saj so montažne 

hiše štiri- do petkrat lažje od klasično grajenih hiš in tako je horizontalna sila na montažni 

objekt sorazmerno manjša. Obenem pa je teža takšne hiše še vedno dovolj velika, da se 

ukloni močnim vetrovom. Zaradi teže je montažna hiša primerna tudi za gradnjo na 

področjih z zmanjšano nosilnostjo tal, kot so barje in obmorski predeli. (Varnost montažnih 

hiš)  

6.6.8 IZOLATIVNOST 

Glede izolativnih lastnosti je znano, da je les veliko boljši izolator kot beton in zato so 

posledično stene montažnih hiš bolje toplotno izolirane kot stene klasično grajenih hiš. To pa 

pomeni, da ob kvalitetni postavitvi montažne konstrukcije, ki ima dobro zrakotesnost (dober 

stik zidov, dobra tesnila oken in vrat) prihranimo veliko toplotne energije. Če bo hiša površno 

montirana, lahko to povzroči uhajanje toplote in s tem izgubo energije.  

Da bi pri klasično grajenih objektih izboljšali toplotnoizolacijske lastnosti, so opekarji razvili 

opeke, ki nudijo dvakrat boljšo izolacijo od navadnih opek. »To dosežejo tako, da v glineno 

maso dodajo kroglice iz materiala, ki med žganjem opeke zgori (npr. stiropor, žaganje), za 

njimi pa ostanejo drobne luknjice, v katerih je zrak. Ravno ta zrak močno izboljša izolacijske 

lastnosti.« (Hribar in Pratnekar, 2010) Vendar tudi take opeke ne zadoščajo za dobro 

izolirano stavbo, saj ima klasično grajen zid iz opeke debeline 45 cm še vedno toplotno 

prevodnost 0,33 W/m2k, kar je precej daleč od toplotne prevodnosti montažnih sten, ki 

znaša 0,20 W/m2k in manj. Zato je zidove klasičnih gradenj priporočljivo dodatno izolirati, kar 

pomeni še dodaten strošek, še posebej, če želimo več kot 10 cm izolacije.  

6.6.9 TOPLOTNA STABILNOST OVOJA STAVBE 

Za bivalno ugodje pa ni dovolj le toplotna izolacija, temveč tudi debelina sten, zato je bivanje 

v poletni vročini ugodneje v klasično zidani hiši. Ko se poleti sonce upre v stene hiše, začne 

toplota počasi prehajati skozi steno v notranjost, notranja stran stene tako postane en velik 

»radiator«. Precej bolj ugodno je, če se povišanje temperature zgodi zvečer, ko lahko z 

zračenjem ponovno ohladimo prostore. Kako hitro toplota prehaja v notranjost, je odvisno 

od debeline in sestave zidu. S povečano količino vgrajenih materialov povišamo zakasnitev 

prehoda toplote, pri montažni gradnji pa je ta masa izjemno majhna. Pri klasični gradnji tako 

traja časovni zamik prehoda toplote v notranjost 8 ur in več, medtem ko je zamik pri 

montažni gradnji le 4 ure. To pomeni, da se bo notranjost montažnega objekta pri sončnem 

poletnem dnevu ogrela že okoli poldneva, v klasično grajenem objektu pa bomo povišanje 

temperature v bivalnem prostoru začutili šele proti koncu dneva, ko zunanje temperature že 

padejo, mi pa lahko zato prostor ustrezno prezračimo. Stene klasične hiše torej zagotavljajo 

akumulacijo toplote, posledica tega pa je počasnejše pregrevanje konstrukcije v vročih 
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poletnih dneh. Montažne stene imajo zaradi tanjših sten manjšo toplotno akumulativnost, 

kar pomeni, da se hitreje segrejejo in hitreje ohladijo. (Hribar in Pratnekar, 2010)  

6.6.10 CENA  

Cena ima lahko zelo velik vpliv, ko se odločamo med klasično in montažno gradnjo. Klasična 

gradnja nam omogoča da gradimo z zamiki in tako prilagodimo gradnjo našemu finančnemu 

stanju. Tudi če takšno gradnjo za nekaj časa ustavimo, s tem ne naredimo nobene škode na 

objektu. Poleg tega lahko pri klasični gradnji veliko del postorimo sami ali nam pri tem 

pomagajo prijatelji in sorodniki in na ta način lahko privarčujemo kar nekaj denarja.  

Montažno hišo moramo kupiti in plačati, kar za investitorja pomeni enkratni stroškovni šok. 

Prednost pri tem je, da bomo že na začetku točno seznanjeni s končno ceno, medtem ko pri 

klasični gradnji težko izračunamo realni končni znesek stroškov. Pri montažni gradnji lahko 

zaradi manjše teže montažne hiše nekaj prihranimo pri temelju. Ponudniki montažnih hiš 

zaradi različnih finančnih zmožnosti investitorjev ponujajo velik spekter različnih hiš, ki se 

cenovno lahko zelo razlikujejo. Seveda nas ne sme zavesti cena pri prelistavanju katalogov 

montažnih hiš, saj so vanjo vključeni le montažni deli, prevoz in montaža, sami pa bomo 

morali poskrbeti za izkop, papirje, inštalacije in podobno. Montažno hišo lahko kupimo 

popolnoma dokončano (»na ključ«) ali pa zgrajeno do četrte gradbene faze. To pomeni, da je 

hiša končana od zunaj, ima streho, fasado in je zaprta. Cena hiše na m2 je odvisna od 

ponudnika in kakovosti ter vrste vgrajenih materialov. Montažna hiša na ključ nas lahko 

stane nekje med 600 in 1000 EUR na m2, izbiramo pa lahko med razredi ekonomik (varčna 

hiša), standard (nizkoenergijska hiša) in eko plus (pasivna hiša). Najugodnejša varianta je 

razred ekonomik, najdražja pa eko plus.  

     

   Slika 20: Ekonomik (varčna hiša)       Slika 21: Standard (nizkoenergijska hiša)          Slika 22: Eko plus (pasivna hiša)  

Po nekaterih izračunih strokovnjakov naj bi bila montažna hiša za od 10 do 15 % cenejša od 

klasične, seveda moramo pri tem primerjati hiše z enako tlorisno površino ter enakimi 

izolativnimi lastnostmi sten in oken. (Mihajlovič, 2010)  

6.7 KLASIČNA GRADNJA 

Danes se na tržišču pojavlja ogromno različnih materialov, namenjenih klasični gradnji. Ti se 

razlikujejo po svoji kvaliteti in posledično po ceni, vsak material pa ima svoje prednosti in 
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slabosti. Za gradnjo stanovanjske hiše se v klasični gradnji še vedno uporabljajo preverjeni 

postopki in materiali, kot so beton, malta in opeka. Klasično zidanje hiše je fizično zelo 

naporno delo, ki zahteva prelaganje in zlaganje opeke in zidakov, ki tehtajo od 17 kg do 28 

kg.  

6.7.1 MATERIALI ZA KLASIČNO GRADNJO  

 BETON 

Glavni material, ki se uporablja pri klasični gradnji, je beton, in sicer je to mešanica veziva – 

cementa, agregata, ki ga predstavlja grob ali fin pesek, prod ali gramoza ter voda. V mešanici 

cement predstavlja 25 % zmesi, agregat pa 75 %. Vgradnja betona je izjemno hitra in poceni 

ter z dodatkom železa nudi objektu izjemno kompaktnost, trdnost in odpornost na 

vremenske vplive. Kot sem že omenila, je klasična gradnja postopna ravno zaradi prisotnosti 

vode v betonu in da lahko nadaljujemo z gradnjo, mora preteči nekaj časa, da se beton 

posuši oziroma da voda v njem izhlapi. Da beton med sušenjem ne razpoka, ga je treba 

polivati z vodo. Pred tem je pomembno, kako izdelamo in postavimo opaže, t. i. »šalungo«, 

saj je od nje odvisna končna podoba konstrukcije oziroma oblika ter videz že posušenega 

betona. Trdnost betona lahko uravnavamo sami, in sicer s pripravo mešanice, trdnost pa se 

označi s t. i. MB-marko, ki pove tlačno trdnost betona, izmerjeno po 28 dneh od vgraditve. Za 

preproste stanovanjske gradnje se uporablja MB15, kar pomeni 150 kg cementa na 1 m3 

betona, in pa tudi MB20 ter MB25. Večja kot je oznaka, večja je trdnost betona. MB15 nam 

pove, da konstrukcija, zgrajena iz betona marke 15, prenese obremenitev 150 kg/cm2 

površine. Beton je vedno sive barve in temnejši kot je, boljša je njegova kakovost, to pa 

dosežemo z dodajanem cementa. (Nežič, 2012) 

 OPEKA 

Opeka je umetni gradbeni material iz gline, ki jo oblikujejo v posebnih kalupih, njena trdnost 

se doseže z žganjem v pečeh. Je eden glavnih materialov, ki se uporablja pri klasični gradnji 

in seveda tudi v različne namene, zato obstajajo opeke različnih oblik, barv in velikosti. 

Uporablja se lahko za izdelavo fasade, zato je takšna fasadna opeka odporna proti mrazu. Na 

voljo za uporabo imamo tudi termo zidake in rdečo opeko, ki jih odlikujeta dobra izolativnost 

ter enostavna, hitra in ekonomična gradnja. Pri zidavi lahko torej uporabljamo polno opeko 

za nosilne stene ali votlo opeko za nenosilne predelne stene. Polna opeka je navadno 

klasična opeka, votla pa so t. i. opečni bloki. Zidanje z opeko zahteva natančnost pri zlaganju 

zidakov. Med posameznimi zidaki je v vertikalni in horizontalni smeri ter višini 1 cm za vezni 

material treba nanesti malto. 
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    Slika 23: Klasični opečni zidak    Slika 24: Termo bloki    Slika 25: Modularni bloki  

      

         Slika 26: Fasadna opeka    Slika 27: Betonski zidak 

 PLINOBETONSKI IN POROBETONSKI ZIDAKI 

Takšni zidaki so mešanica kremenčevega peska, apna, cementa in vode. Gradnja s takšnimi 

zidaki zahteva natančnost, saj je lahko vsaka napaka dobro vidna. Vezivo med posameznimi 

zidaki je lepilo. Zidake je treba dobro izolirati pred vlago, prav tako pa izolacija zaščiti hišo 

pred poletnim pregrevanjem in zimskim mrazom. Gradnja s takšnimi zidaki je primerna le za 

bivalne prostore, medtem ko se za kleti in garaže uporablja betonske zidake, saj imajo ti višjo 

tlačno trdnost. (Nežič, 2012) 

 

Slika 28: Porobetonski zidak   Slika 29: Gradnja s porobetonskimi zidaki 

 MALTA 

Osnovni vezni material pri klasični gradnji je nedvomno malta. Ta je sestavljena iz 

mineralnega veziva (cement, apno, šamotna moka), agregata (pesek) in vode. Malt je več 

vrst, med sabo se razlikujejo po količini in vrsti sestavin v njej. Poznamo cementno malto, 
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apneno malto, podaljšano cementno malto ali šamotno malto, ki pa se posebej uporablja za 

zidanje dimnikov s šamotno opeko. Malto lahko zmešamo samo, lahko jo kupimo še v suhem 

stanju in mešanici sestavin dodamo le vodo. V trgovini lahko kupimo že pripravljene 

mešanice malte za različne gradbene namene.  

             

Slika 30: Mešanica malte v različnih embalažah    Slika 31: Mešanica malte v običajni embalaži 

  

 

Slika 32: Šamotna opeka 

 LES 

Les je v vseh pogledih odličen material tako za gradnjo kot tudi za bivanje, saj ima zmožnost 

dihanja, filtriranja zraka, uravnavanja vlage, zanj sta značilni odsotnost elektrostatičnega 

naboja in izjemno dobra izolativnost. Gradnja z lesom je v primerjavi z opeko hitrejša, 

čistejša in bolj suha, zato ni potrebno čakanje med posameznimi gradbenimi fazami. Treba 

pa ga je zaščititi pred vremenskimi vplivi z raznimi premazi. Čeprav je les kot material zelo 

lahek, celo trikrat lažji kot beton in opeka, ga kljub temu odlikuje dobra nosilnost in boljša 

potresna varnost. Mogoče ima nekoliko slabši prizvok, če omenimo požar, vendar ne smemo 

pozabiti, da se v primeru gorenja lesa ne izločajo strupeni plini in da oblikuje zaščitno 

zoglenelo plast, ki dlje zadržuje stabilnost konstrukcije hiše kot pa objekt, ki je v celoti grajen 

iz betona.  
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6.8 MONTAŽNA GRADNJA 

Danes je na trgu že ogromno ponudnikov montažnih hiš, ki ponujajo veliko izbiro različno 

velikih in stilsko oblikovanih hiš. Največje je povpraševanje po družinskih montažnih hišah, 

kupci pa lahko izbirajo tudi med dvo- ali večstanovanjskim montažnim objektom, atrijskim 

objektom v pritlični ali mansardni izvedbi, vrstnim objektom ali obliko dvojčka. (Izbira 

montažnih hiš)  

6.8.1 OBLIKE GRADNJE MONTAŽNIH HIŠ 

 SKELETNA, OKVIRNA IN MASIVNA KONSTRUKCIJA 

Pri takšni gradnji je značilno, da hiša temelji na skeletu, stoji samostojno in ne potrebuje 

konstrukcijskih plošč. Skeletno hišo lahko zgradimo na vsaki lokaciji, ker so predzidalni 

elementi običajno lahki. 

    

Slika 33: Skeletna konstrukcija            Slika 34: Končana hiša s skeletno konstrukcijo 

 BRUNARICE 

Uvrščamo jih med lesene hiše, saj je za njih značilno, da so zgrajene iz lesenih brun. Odlično 

se podajo v okolje, saj so v primerjavi z ostalimi vrstami montažnih hiš naravnega videza. 

      

         Slika 35: Gradnja brunarice            Slika 36: Brunarica 
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 MODULARNA GRADNJA 

Gre za sestavljanje samostojnih enot, ki so medsebojno združljive in so izdelane iz različnih 

materialov (aluminij, steklo, les). V Sloveniji je takšna oblika gradnje manj znana in je še 

nerazširjena. 

 

Slika 37: Modularna hiša 1           Slika 38: Modularna hiša 2           Slika 39: Modularna hiša 3 

 MODULARNI ZABOJNIKI 

Uporabljajo se za različne namene, lahko za bivanje ali pa za različne dejavnosti, tudi 

poslovne. S takšno obliko gradnje lahko preprosto, hitro in cenovno učinkovito rešimo 

stanovanjski problem. Takšna odločitev je lahko začasna ali trajna. 

              

                 Slika 40: Modularni zabojnik                       Slika 41: Življenje v modularnem zabojniku 

 PREDIZDELANI BETONSKI ELEMENTI 

Osnovni material elementov je beton. Največkrat se jih uporablja za gradnjo poslovnih in 

industrijskih objektov, z njimi se lahko izvedejo tudi različne vrste skeletnih konstrukcij. 

   

              Slika 42: Predizdelani betonski elementi                                 Slika 43: Hiša iz betonskih elementov 
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 JEKLENE KONSTRUKCIJE 

Takšne konstrukcije se najpogosteje uporabljajo za gradnjo poslovnih, športnih, trgovskih in 

zabaviščnih objektov. Je zelo hitra in enostavna gradnja, prav tako enostavna je tudi 

montaža. (Jurič, 2012) 

   

                    Slika 44: Jeklena konstrukcija   Slika 45: Hiša iz lahke jeklene konstrukcije 

6.8.2 CERTIFIKATI O KAKOVOSTI 

Ker je trajnost montažne hiše odvisna od kakovosti montaže in vgrajenih materialov, 

strokovno opravljenega dela in primernega vzdrževanja, moramo od izbranega ponudnika 

montažnih hiš zahtevati podatke o vgrajenih materialih in pridobljene certifikate o kakovosti, 

ki ne potrjujejo le dobrih materialov, temveč tudi kakovost celotnega sistema gradnje. 

(Najžar, 2008) 

Najpomembnejša oznaka kakovosti je oznaka CE, ki je pogojena s pridobitvijo evropskega 

tehničnega soglasja, ki ga podeli Evropska organizacija za tehnična soglasja – EOTA (angl. 

European Organisation for Technical Approvals). (What is CE Marking?, 2012) Oznaka CE je 

obvezna za vse evropske ponudnike montažnih objektov in zagotavlja, da so izpolnjene vse 

bistvene zahteve glede varnosti montažne hiše:  

- zahteve o mehanski trdnosti in stabilnosti (nosilnost osnovnih elementov, veznih 

sredstev), 

- izpolnjeni standardi požarne odpornosti materialov in požarni razred, 

- ocena paroprepustnosti in odpornosti proti vlagi, 

- določitev emisije nevarnih snovi, 

- določitev akustičnih značilnosti stenskih in stropnih elementov, 

- test toplotne prevodnosti materialov. 

(What is CE Marking?, 2012), (To moraš vedeti: Prednosti montažnih hiš!, 2011) 



Debevec, J. Dejavniki izbora vrste gradnje stanovanjskega prostora 
Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

  

42 

  

      Slika 46: European Organisation for Tehnical Approvals  Slika 47: Oznaka CE 

Če proizvajalec dobi oznako CE, potem so njegovi produkti prestali vse teste, proizvajalec pa 

je predložil tudi vso potrebno dokumentacijo (opis materialov, tehnične specifikacije, načrte, 

specialne načrte montaže, načrte detajlov, dokumentacijo o tem, kako embalira, skladišči in 

transportira sklope, priročnik za montažo ter navodila za vzdrževanje in popravila). Če 

proizvajalci postavljajo hiše brez tega certifikata, potem kršijo zakon. Edini, ki bi jim lahko 

predpisali kazen, so gradbeni inšpektorji, v Sloveniji pa naj bi bilo brez tega certifikata 

postavljenih tudi več tisoč objektov. Tudi sam graditelj je odgovoren, da se pred končno 

izbiro ponudnika pozanima, ali ta ima certifikat. (To moraš vedeti: Prednosti montažnih hiš!, 

2011) 

6.8.3 PASIVNA HIŠA 

Pri montažnih hišah je velik poudarek na energiji, saj lahko s kakovostnimi montažnimi 

hišami na račun manjše porabe energije privarčujemo veliko denarja. Kakovostne montažne 

gradnje uvrščamo v skupino nizkoenergijskih stavb, za katere je značilna nizka poraba 

energije, in sicer med 15 in 30 kWh/m2 na leto. To dosežemo z ustrezno arhitekturno 

zasnovo stavbe, dobro toplotno izolacijo ovoja stavbe in ustrezno strojno opremo, ki 

vključuje konvencionalne ogrevalne sisteme in talno gretje ter prezračevalne naprave za svež 

zrak. Na splošno lahko novozgrajene montažne objekte glede na porabo energije ločimo na 

energijsko sprejemljive, energijsko varčne, nizko energijske objekte in pasivne hiše. 

Glede na vložena sredstva in prihranek energije za ogrevanje je najbolj rentabilna pasivna 

hiša, vendar se moramo zavedati, da se finančno povrne šele na dolgi rok. Koncept pasivne 

hiše je razvil Wolfgang Fiest leta 1991 v Darmstadtu blizu Frankfurta, na trgu pa se pojavljajo 

od leta 1998. V Sloveniji je bila prva pasivna hiša zgrajena na Pohorju leta 2003. Pasivno hišo 

lahko postavimo kjer koli (morje, gore, mesto, podeželje). Pasiven pomeni nedejaven, 

samozadosten in energijsko neodvisen, kar pa za pasivno hišo ne drži popolnoma. Drži, da 

sistemi delujejo brez uporabe fosilnih goriv, vendar pa je potrebna električna energija za 

pogon ventilatorjev in kompresorjev oz. črpalk. Z ustrezno izolacijo – med 20 in 40 cm – 

zagotovimo porabo energije 15 kWh/m2, kar pomeni porabo 1,5 litra kurilnega olja na m2 na 

kurilno sezono. Poraba skupne primarne energije v pasivni hiši znaša 120 kWh/m2 letno, kar 

seveda vključuje tudi energijo, porabljeno za gretje vode in elektriko, za proizvodnjo katere 

gre največ 55 kWh/m2. V primerjavi s klasično grajeno hišo pasivna potrebuje 60 % manj 

energije, kar pomeni veliko nižje stroške ogrevanja. Prav tako ne vsebujejo ogrevalnih 

naprav, ki zahtevajo vzdrževanje in popravila, zato so tudi stroški vzdrževanja precej nižji. 
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Stroški se navezujejo le na sistem prezračevanja, ki pa je zelo trpežen in ima dolgo življenjsko 

dobo.  

Pri pasivni gradnji je treba upoštevati nekatere zakonitosti:  

1. Hiša mora biti orientirana tako, da je izraba sončnega sevanja optimalna (južna 

orientacija). 

2. Pomembna je tudi oblika hiše, ki mora biti kompaktna in enostavna, s tem pa zagotavlja 

čim manj zunanjih površin, kjer so večje toplotne izgube glede na volumen objekta. 

Najoptimalnejša oblika stavbe je kvadratna, okrogla, osemkotna ali elipsasta. 

3. Izdatna toplotna izolacija sten, strehe in temeljne plošče. 

4. Vsi elementi, ki sestavljajo zunanji ovoj, morajo dobro tesniti. Najvišja dovoljena stopnja 

izmenjave zraka je nižja kot 0,6 celotnega volumna zraka na uro pri pritisku 50 pascalov 

(kar se ugotovi s testom »blower door«). Zaradi zrakotesnosti in omejenega volumna 

prisilnega prezračevanja moramo paziti na pojav strupenih plinov (barvanje, lakiranje, 

plinske bombe). V tem primeru je potrebno dodatno zračenje skozi okna.  

5. Pasivna hiša mora imeti vgrajena kvalitetna okna s troslojno toplotno izolacijsko 

zasteklitvijo, polnjena z žlahtnimi plini. Vrednost u (koeficient toplotnega prehoda) 

celotnega okna mora biti nižji od 0,8 W/m2K. Okna morajo biti tudi pravilno orientirana – 

čim več na južni strani, saj je ravno preko oken največja pridobitev toplote tudi v 

zimskem času. Pozorni moramo biti na pregretje hiše ob močnem soncu, če okna niso 

zasenčena. 

6. Poskrbeti moramo za preprečevanje toplotnih mostov.  

Pasivna hiša nudi najboljšo bivalno klimo in ugodje, saj so stene vedno tople, vse površine pa 

enakomerno segrete. Tako se temperatura zraka v prostoru precej približa površinski 

temperaturi notranje strani zunanje stene. Ker se zrak v prostoru ne ohlaja, občutimo 

ugodje. Zrak v hiši je vedno svež, saj poteka prezračevanje preko rekuperatorja (kontrolirano 

prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka), ki s pomočjo filtrov čisti zrak. Torej je 

zrak očiščen tudi prahu in peloda, zato bivanje v pasivni hiši olajša življenje astmatikom in 

alergikom. Prav tako pa zaradi posebnega sistema prezračevanja odpiranje oken načeloma ni 

potrebno, s čimer se izognemo zunanjemu hrupu in mrazu.  

Ogrevalni način je torej nizkotemperaturni, talno ogrevanje, stensko ali preko rekuperatorja 

s toplotno črpalko. Najpogosteje se kot vir ogrevanja uporabljajo toplotne črpalke v 

kombinaciji s sprejemniki sončne energije (SSE) za pripravo in hranjenje ogrevalne in 

sanitarne vode. 
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Slika 48: Energija pasivne hiše 

Za gradnjo pasivne hiše je vse več povpraševanja, vendar se zaradi visokega finančnega 

vložka zanjo ne odloči prav veliko ljudi. Če nas ekonomski razlogi ne prepričajo v gradnjo le-

te, nam ostane še ekološka pozitivna okoljska naravnanost. (Energija montažne hiše), (Pirh, 

2012) 

 

Graf 8: Primerjava potreb po ogrevanju in izpustu CO2 na leto 
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7. ANKETNI VPRAŠALNIK, ANALIZA 

V raziskovalnem delu svoje diplomske naloge sem se odločila, da bom izvedla anketni 

vprašalnik. Vprašalnik je razdeljen na tri dele: v prvem delu vsi anketiranci odgovarjajo na 

enaka vprašanja, drugi del ankete je sestavljen nekoliko bolj kompleksno, saj se nekatera 

vprašanja navezujejo na stanovalce v hiši in nekatera na stanovalce v stanovanju. Tretji del je 

zopet sestavljen iz vprašanj, ki so namenjena vsem anketirancem, navezujejo se na prednosti 

in slabosti življenja v hiši in stanovanju ter ureditev doma v prihodnosti. Vprašanja so 

večinoma izbirnega tipa, ponekod je možno dopisati tudi lasten odgovor, nekaj je 

ocenjevalnih lestvic, vključena je tudi ena matrika. V anketi je sodelovalo 200 anketirancev, 

izvedena je bila preko interneta, saj sem tako lahko pridobila več ljudi, ki so rešili anketo.  

V prvem delu, kjer so bila vprašanja za vse enaka, sem pridobila informacije o anketirancih –  

spraševala sem jih po spolu, starosti, izobrazbi, zaposlitvenem statusu, številu oseb v 

gospodinjstvu, materialnem stanju gospodinjstva, dohodkih, lokaciji bivanja in ali živijo v hiši 

ali stanovanju. Na podlagi zadnjega odgovora v prvem delu je anketirani/-a naprej 

odgovarjal/-a na tista vprašanja, ki so mu/ji bila namenjena. 

7.1 INFORMACIJE O ANKETIRANCIH 

Skupno število vseh anketirancev je bilo 200, od tega 61,5 % žensk in 38,5 % moških. Starost 

anketirancev se je gibala med 16 in 63 let, od tega je največ anketirancev starih med 20 in 25 

let. Povprečna starost anketirancev tako znaša 28,6 let; kar pomeni, da je v anketo zajeto 

predvsem mlado prebivalstvo. Spodaj je prikazan graf, ki prikazuje število anketirancev v 

različnih starostnih skupinah. 

 

Graf 9: Starost anketirancev 
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Največ anketiranih je za stopnjo izobrazbe označilo visokošolski ali univerzitetni študij, in 

sicer kar 47 %; prav tako je velik odstotek anketiranih (43 %) označilo štiriletno ali petletno 

srednjo šolo; 2,5 % anketiranih, kar pomeni najmanj, je označilo osnovno šolo in dveletno ali 

triletno poklicno šolo. Za lažjo nazornost je spodaj prikazan graf o stopnji izobrazbe. 

 

Graf 10: Stopnja izobrazbe anketirancev 
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osebi in 4 osebe; z 8,5 % pa najmanj dosega odgovor 1 oseba, kar pomeni, da anketirani živi 

sam. Kako velika so gospodinjstva, nazorno prikazuje spodnji graf. 

 

Graf 12: Število oseb v gospodinjstvu 
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Pri naslednjem vprašanju so anketirani morali oceniti materialno stanje svojega 

gospodinjstva. Največ, 45 % udeležencev ocenjuje, da so bolj varčni in se omejujejo pri manj 

pomembnih stvareh, kot je npr. luksuz. Najmanj udeležencev je ocenilo, da živijo v 

pomanjkanju osnovnih dobrin, in sicer z 0,5 %. Kakšno je materialno stanje anketiranih, 

prikazuje naslednji graf. 

 

Graf 14: Materialno stanje anketirancev 
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Večina anketiranih, to je 61 %, živi na podeželju, 39 % pa v mestu. Od tega jih največ živi na 

Dolenjskem, sledi ji Gorenjska, najmanj jih živi v Prekmurju. Večina udeležencev, tj. 71,5 %,  

živi v hiši, od tega jih največ živi v hiši staršev oz. domači hiši in več kot polovica manj v svoji 

hiši. 22,5 % anketiranih živi v stanovanju v bloku, 6 % udeležencev pa je označilo odgovor 

»Drugo«.  

 

Graf 16: Pokrajina bivanja 

 

Graf 17: Vrsta bivališča 
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7.2 DRUGI DEL ANKETE  

Drugi del ankete je sestavljen iz dveh delov, skupno iz sedmih vprašanj, in sicer iz štirih 

vprašanj za stanovalce v hiši in iz treh vprašanj za stanovalce v bloku. Vprašanja so sicer 

identična, le da se prva navezujejo na hišo in druga na stanovanje. Vprašanja so navedena 

spodaj, prav tako pa njihovi odgovori. 

7.2.1 STANOVALCI V HIŠI       

Prvo vprašanje se je glasilo: »Koliko let je stara hiša, v kateri živite?« 

Pri tem vprašanju sem želela pridobiti okvirno stanje, v kako starih hišah dejansko stanujejo 

ljudje v Sloveniji, glede na trenutno finančno krizo v državi. Anketiranci so lahko opredelili 

starost hiše tako, da so označili eno od sedmih navedenih starostnih skupin med 0 in 100 leti 

in pa dodatno skupino nad 100 let. Največ udeležencev je označilo, da živijo v hiši stari med 

21 in 30 let, nato z enakim odstotkom sledita odgovora med 11 in 20 let ter med 31 in 40 let, 

nato med 6 in 10 let ter med 41 in 50 let, na predzadnjem mestu sta odgovora od 0 do 5 let  

in med 50 in 100 let, najmanj udeležencev  (4,2 %) pa je označilo, da živi v hiši, stari nad 100 

let. 

 

Graf 18: Starost hiše 
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Graf 19: Pridobitev hiše 

Tretje vprašanje oz. trditev se je glasila: »Zemljo, na kateri ste gradili hišo, ste: __________« 

Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so v skupini anketiranih med stanovalci v hiši pri 

prejšnjem vprašanju označili, da so hišo zgradili sami. Na voljo so imeli tri odgovore, in sicer 

so lahko označili, da so zemljo kupili, podedovali ali pa dobili podarjeno. Največ odstotkov 
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stanovanju. Tako sem potrdila prvi del 4. hipoteze, ki pravi, da se ljudje, ki živijo v hiši, tudi v 

prihodnosti v večini bolj nagibajo k življenju v njej. 

 

Graf 21: Zamenjava bivanja v hiši z bivanjem v stanovanju 
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Graf 22: Starost stanovanja 
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Drugo vprašanje oz. trditev se je glasila: »Stanovanje, v katerem stanujete ste __________« 

Anketiranci so imeli na voljo pet možnosti za dopolnitev zgornje trditve. Lahko so označili, da 

so stanovanje kupili, podedovali, dobili podarjeno, vzeli v najem ali pa je v lasti staršev. 

Največji odstotek anketiranih, to je 37,8 %, je odgovorilo, da je stanovanje vzelo v najem, 

nato sledi odgovor, da so stanovanje kupili, naslednji je, da je to v lasti staršev. Predzadnje 

mesto zaseda odgovor, da so stanovanje dobili podarjeno, najmanj stanovalcev, to je 4,4 %, 

pa živi v podedovanem stanovanju. 

 

Graf 23: Pridobitev stanovanja 
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Graf 24: Zamenjava bivanja v stanovanju z bivanjem v hiši 
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7.3 TRETJI DEL ANKETE 

Tretji del je sestavljen iz devetih vprašanj, ki so namenjena vsem udeležencem. Prvih pet 

vprašanj se navezuje na prednosti in slabosti življenja v hiši in stanovanju, ostalih pet pa na 

ureditev posameznikovega doma v prihodnosti. Vsa vprašanja so navedena spodaj, prav tako 

so nazorno prikazani tudi odgovori. 

Prvo vprašanje oz. trditev se je glasila: »Spodaj so navedene PREDNOSTI bivanja v HIŠI. 

Razporedite jih po vrstnem redu od 1 (najbolj pomembno) do 5 (najmanj pomembno).« 

Anketiranci so torej imeli na voljo pet prednosti bivanja v hiši, ki so jih morali razporediti od 

tiste, ki jim je najbolj pomembna, do tiste, ki jim je najmanj pomembna. 25 % anketiranih je 

kot najpomembnejšo prednost izpostavilo lastno dvorišče in okolico, nad drugem mestu s  

23 % sledi odgovor zunanji prostor za vrt, igrišče in domače živali. Kot srednje pomembna 

prednost se jim zdi več bivalnega prostora, nato sledi »povezanost z okoljem«, najmanj 

pomembna pa jim je odmaknjenost od sosedov. 

 

Graf 25: Prednosti bivanja v hiši 
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grmov, barvanje ograje in ostalih opravil ter slabše prometne povezave. Najmanjšo slabost 

anketirani vidijo v odmaknjenosti od mestnega središča, morda pa komu to predstavlja celo  

veliko prednost.  

 

Graf 26: Slabosti bivanja v hiši 
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to nižji strošek nakupa. Sledi odgovor »malo dela z vzdrževanjem samega stanovanja«, nato 

bližina vrtca in šole, potem skupno mesto zasedata odgovora »prihranek časa na račun 

vzdrževanja okolice ter boljše prometne povezave«, kot najmanjšo prednost so anketirani 

ocenili bližino nakupovalnih središč.  
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Graf 27: Prednosti bivanja v stanovanju 

Četrto vprašanje se je glasilo: »Spodaj so navedene SLABOSTI bivanja v STANOVANJU. 

Razporedite jih po vrstnem redu od 1 (največja slabost) do 5 (najmanjša slabost).« 

Tokrat so morali anketiranci po vrstnem redu razporediti pet slabosti življenja v stanovanju. 

Kot največjo slabost so ocenili pomanjkanje zunanjega prostora za lastno dvorišče, vrt, 

pesjak in podobne reči, kot drugo slabost pa pomanjkanje notranjega prostora. Naslednja 

slabost je moteče okolje, ki predstavlja hrupne sosede, mogoče tudi hrupne sosedove 

domače ljubljenčke, nato bližina sosedov, najmanjša slabost se udeležencem zdi premalo 

povezanosti z okoljem.  

 

Graf 28: Slabosti bivanja v stanovanju 
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Peto vprašanje se je glasilo: »Kateri stroški so po vašem mnenju višji v hiši, kateri v 

stanovanju in kateri so enaki?« 

Tip vprašanja je bila matrika, anketiranci so imeli navedenih 7 različnih stroškov, ki doletijo 

stanovalce tako v hiši kot tudi v stanovanju. Za  vsak strošek so morali oceniti, ali je ta višji v 

hiši ali je višji v stanovanju ali pa je strošek enak – ne glede na to, kje živimo. Udeleženci 

ankete so ocenili, da so stroški nakupa, vzdrževanja objekta, vzdrževanja okolice, ogrevanja 

in položnice višji, če živimo v hiši, finančni izdatki za prehrano ter amortizacijo prevoznih 

sredstev pa enaki – ne glede na to, ali živimo v hiši ali stanovanju. 

 

Graf 29: Ocena višine stroškov bivanja v hiši in stanovanju 
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je odgovorilo, da nikoli ne bi gradili hiše. Tako sem potrdila 3. hipotezo, ki pravi, da se ljudje 

v večji meri odločajo za klasični način gradnje hiše. 

 

Graf 30: Vrsta gradnje 
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pod možnost »Drugo« dopisal, da bi montažno gradnjo, natančneje eko-gradnjo, izbral 

zaradi znancev, ker imajo podjetje, ki se ukvarja s tovrstno gradnjo.  

 

Graf 31: Dejavniki izbora vrste gradnje 

Osmo vprašanje se je glasilo: »Kakšne se vam zdijo cene nepremičnin na slovenskem trgu v 
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cene nepremičnin na slovenskem trgu previsoke. Preostanek – 2 % sodelujočih je ocenilo, da 

so cene sorazmerne, nihče pa ni ocenil, da so te prenizke. 

 

Graf 32: Ocena cen nepremičnin na slovenskem trgu 
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Deveto vprašanje se je glasilo: »Kako si v prihodnje nameravate urediti svoj dom?« 

Ker se tema mojega diplomskega dela navezuje predvsem na urejanje doma, me je zanimalo, 

kako si imajo posamezniki namen urediti dom v prihodnosti. Anketiranci so imeli na voljo 

sedem ponujenih odgovorov, če pa jim kateri ni ustrezal, so lahko pod možnost »Drugo« 

zapisali svoj odgovor. Največ med njimi (30 %) jih je odgovorilo, da imajo svoj dom že urejen. 

Temu z 21 % sledi odgovor »gradnja hiše«, 16,5 % anketiranih ima svoj dom namen urediti v 

domači hiši oziroma hiši svojih staršev. Nato sledi nakup stanovanja, potem najem 

stanovanja, na naslednjem mestu sta skupaj odgovora »nakup hiše« in pa odgovor »Drugo«, 

kjer so udeleženci sami zapisali svoje odgovore. Nihče od anketiranih nima namena najeti 

hiše. Pod možnost »Drugo« so štirje anketirani zapisali, da trenutno še ne vedo, kje si bodo 

uredili svoj dom, eden o tem še niti ne razmišlja. Odgovori so bili še: renovacija trenutnega 

stanovanja, preselitev v svojo hišo, prikolica, prodaja trenutnega stanovanja in zamenjava z 

drugim, ureditev doma v stanovanju fantovega dedka ter ureditev doma v hiši fantovih 

staršev. Nekaj odgovorov se je navezovalo tudi na različne pogoje, in sicer da bo ureditev 

doma odvisna od finančnih zmožnosti, od kraja zaposlitve. Nekdo si želi v primeru zaposlitve 

in zmožnosti vzdrževanja stroškov in najemnine dom urediti v solidarnostnem stanovanju. 

S podrobnejšo analizo zadnjega vprašanja lahko potrdim prvi del 5. hipoteze, ki pravi, da 

mladi in mlade družine, ki imajo možnost, da si dom uredijo v hiši staršev, to priložnost v 

večini primerov tudi izkoristijo. Od vseh anketiranih, ki živijo v stanovanju v hiši staršev, torej 

v domači hiši, jih ima večina (28,6 %) namen urediti stanovanje v hiši svojih ali partnerjevih 

staršev, medtem ko jih ima 20,4 % dom v domači hiši že urejen. Ovrgla sem drugi del 5. 

hipoteze, ki pravi, da tisti, ki nimajo možnosti, da si dom uredijo v domači hiši, živijo v najetih 

stanovanjih. Raziskava je namreč pokazala, da se takšni posamezniki največkrat ne odločijo 

za najem, temveč za nakup stanovanja.  

 

Graf 33: Urejanje doma v prihodnosti 
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7.4 POVZETEK ANKETE 

Anketni vprašalnik mi je pomagal, da sem dobila končno sliko stanovanjskega stanja v 

Sloveniji. Ker se na stanovanjsko področje navezuje tudi posameznikovo finančno stanje, so 

me seveda zanimali tudi njihovi dohodki, ki seveda v veliki meri vplivajo na ureditev 

njihovega doma. Presenečena sem bila nad oceno materialnega stanja njihovega 

gospodinjstva, saj nikakor nisem pričakovala, da si toliko oseb, ne glede na nižje dohodke, 

med njimi tudi oseba brez dohodkov in pa oseba z dohodki nižjimi od 200 EUR, lahko privošči 

luksuz. Medtem ko na drugi strani nisem pričakovala, da kdo živi v revščini in pomanjkanju 

osnovnih dobrin. Takšno pomanjkanje se seveda kaže tudi na stanovanjskem področju, saj 

posamezniki, ki se borijo za osnovne dobrine in se pri nakupu teh tudi omejujejo, živijo v 

hišah, starih nad 100 let. So pa stanovanja v bloku in hiše, v katerih živijo anketiranci, zelo 

podobne starosti. Pričakovala sem, da stanovalci v blokih živijo v nekoliko starejših 

stanovanjih, starost hiš pa je zadovoljila moja pričakovanja. Glede na to, da so anketiranci 

večinoma mladi in mlade družine in da si ti dom urejajo v hiši, v kateri so odraščali, torej v 

hiši, ki so jo zgradili njihovi starši, je pričakovano, da so ti objekti večinoma stari med 21 in 30 

let. Zanimivo je tudi, da je glede na nizko povprečno starost anketiranih, med tistimi, ki živijo 

v stanovanju v bloku, zelo veliko takšnih, ki so stanovanje kupili. Glede na starost sem 

pričakovala, da mladi bolj ali manj živijo v najetih stanovanjih. Presenečena sem tudi nad 

dejstvom, da je med anketiranimi toliko mladih, ki so že zgradili ali imajo namen zgraditi 

lastno hišo. Kljub trenutni veliki brezposelnosti mladih in nasploh težki zaposljivosti in nizkih 

dohodkih je zelo veliko takšnih, ki imajo dom že urejen. 

Iz ocenjevalnih lestvic, kjer so morali anketiranci razporediti prednosti in slabosti življenja v 

hiši in stanovanju, sem razbrala, da ljudje na prvo mesto postavljajo finančne komponente, 

torej stroške vzdrževanja in nakupa ter zasebnost, saj si večina želi imeti lastno dvorišče in 

okolico. Glede na to, da so za večino naštetih stroškov ocenili, da so višji v hiši ter da si večina 

anketiranih, ne glede na to ali sedaj živi v stanovanju ali hiši, želi živeti v hiši, lahko sklepam, 

da jim zasebnost pomeni več kot ekonomsko stanje. Torej bi večina raje odštela nekaj več 

denarja za stroške vzdrževanja objekta in tako imela svoje dvorišče in okolico po njihovem 

okusu.   

Pri analizi ankete sem ugotovila, da ljudje niso ravno seznanjeni z vsemi značilnostmi in 

dejstvi, ki se dotikajo posamezne gradnje – bodisi klasične bodisi montažne. Nekateri 

posamezniki so namreč pri klasični gradnji poudarjali zdravo bivalno, ki za klasično gradnjo 

sploh ni značilna, medtem ko so drugi pri montažni gradnji omenjali trajnost, ki je bolj 

značilna za klasično kot montažno grajeno hišo. Tudi s cenovnim razponom posamezne 

gradnje niso povsem seznanjeni, saj so anketirani, ki so ali ki bi izbrali klasično gradnjo, zelo 

visoko, in sicer kar na drugo mesto, uvrstili vzrok, da je takšna gradnja ekonomsko 

ugodnejša. V teoretičnem delu sem namreč prišla do pomembnega zaključka, da je 

montažna gradnja ekonomsko ugodnejša od klasične in tako ovrgla še 1. hipotezo, ki pravi, 

da je klasična ali mokra gradnja ekonomsko ugodnejša od montažne. 
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8. ZAKLJUČEK 

Moje diplomsko delo je vsebovalo več ciljev, ki so se navezovali na oblikovanje 

stanovanjskega prostora – bodisi v hiši bodisi v stanovanju. Vsak posameznik si po svoje 

uredi svoj bivalni kotiček, mene pa je predvsem zanimalo, kako in kaj vse vpliva na odločitve 

pri urejanju le-tega.  

V teoretičnem delu sem s pomočjo literature, tako knjižne kot internetne, poskušala 

opredeliti in obrazložiti različne možne načine urejanja doma. Tako sem za začetek opisala, 

kaj vse vpliva in na kaj vse moramo biti pozorni, ko se odločamo za bivanje v hiši ali 

stanovanju. Opredelila sem skupne točke obeh vrst bivanj in predvsem razlike, ki so zelo 

pomembne in navadno bistvenega pomena za posameznikovo končno odločitev. To sta 

predvsem finančna in stroškovna plat ter kvaliteta bivanja.  

Če se posameznik odloči za bivanje v stanovanju, ima dve možnosti: ali ga kupi ali najame. Če 

se odloči za gradnjo, postane to življenjski projekt, ki ne zahteva le veliko denarja, temveč 

tudi veliko časa za gradnjo, urejanje dokumentacije in tudi za razmislek o pomembnih 

komponentah gradnje. Zato sem v nadaljevanju opisala prednosti in slabosti, ki se navezujejo 

na to področje: ali hišo kupiti ali zgraditi; ali starejši objekt rekonstruirati ali se raje odločiti za 

novogradnjo. 

Mladi se velikokrat odločijo za hitrejšo in cenejšo varianto ureditve doma, in sicer za ta 

namen izkoristijo kar domačo hišo oziroma hišo svojih staršev, ki jo lahko preuredijo po 

svojih željah in seveda možnostih, ki jih hiša ponuja. V enem od poglavij sem opisala, katere 

so možnosti, ki jih lahko izkoristijo v domači hiši in na kaj morajo biti pozorni. 

Naslednje, nekoliko daljše poglavje sem posvetila sami gradnji hiše. Začela sem z njeno 

zgodovino na Slovenskem, kjer sem opisala razvoj tlorisa ter materiale in tehnike, ki so jih pri 

gradnji uporabljali nekoč. Nato sem se zopet posvetila pomembni problematiki pri današnji 

gradnji: kje sploh graditi, ali naj bo to mesto ali podeželje, za lažjo odločitev pa sem navedla 

tudi cene zazidljivih parcel v Sloveniji. Opisala sem še, kako si urediti gradbeno 

dokumentacijo in domače gradbišče, velik del diplomskega dela pa sem posvetila klasični in 

montažni gradnji. Za lažjo odločitev, ali graditi klasično ali montažno, sem navedla 

pomembne razlike med obema vrstama gradnje, pri montažnih hišah pa opisala še pasivno 

hišo, ki se danes vse bolj uveljavlja.  

Eno od poglavij diplomskega dela je obdelava anketnega vprašalnika iz priloge, ki se navezuje 

na temo in poglavja v mojem diplomskem delu. Vprašalnik je izpolnilo 200 anketirancev 

obeh spolov in vseh starosti. S pomočjo njihovih odgovorov in analizo le-teh sem prišla do 

pomembnih zaključkov in – kar je najpomembnejše – do dejavnikov, kaj vse vpliva na 

posameznikovo urejanje stanovanjskega prostora.  
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12. PRILOGE 

12.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

ANKETA O IZBIRI STANOVANJSKEGA PROSTORA 

Med zastavljenimi vprašanji obkrožite enega izmed ponujenih odgovorov, če je možno tudi 

več. Kjer je možno, lahko odgovor tudi dopišete, če vam ponujeni ne ustreza. 

I. Spol: 
M 
Ž 
 

II. Starost: ______ let 
 

III. Kakšna je vaša stopnja izobrazbe? 
a) Nedokončana ali dokončana osnovna šola. 
b) Dveletna ali triletna poklicna šola. 
c) Štiriletna ali petletna srednja šola. 
d) Visokošolski ali univerzitetni študij. 
e) Specializacija, magisterij, doktorat. 

 
IV. Kakšen je vaš zaposlitveni status? 

a) Dijak. 
b) Študent. 
c) Delavec (zaposlen brez vodilne funkcije). 
d) Višji vodilni kader. 
e) Samostojni podjetnik. 
f) Gospodinja. 
g) Kmetovalec. 
h) Nezaposlen. 
i) Upokojen. 
j) Drugo. 

 

V. Koliko oseb živi v vašem gospodinjstvu, če pri tem štejete tudi sebe? 
a) 1 oseba (živim sam). 
b) 2 osebi. 
c) 3 osebe. 
d) 4 osebe. 
e) 5 oseb in več. 

 
 
 

 



Debevec, J. Dejavniki izbora vrste gradnje stanovanjskega prostora 
Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

  

72 

VI. Kdo poleg vas živi v vašem gospodinjstvu? (Možnih je več odgovorov.) 
a) Vaš partner/-ica. 
b) Vaši ali partnerjevi otroci. 
c) Vaši ali partnerjevi starši. 
d) Ostali družinski člani (brat, sestra, stari starši …). 
e) Osebe, ki niso moji sorodniki (npr. prijatelji, ipd.). 
f) Drugo. 

 
VII. Katera trditev najbolj ustreza materialnemu stanju vašega gospodinjstva? 

a) Ničesar nam ne primanjkuje, privoščimo si tudi nekaj luksuza. 
b) Ničesar nam posebej ne primanjkuje, posebej se ne omejujemo. 
c) Smo bolj varčni, omejujemo se v manj pomembnih stvareh, manj luksuza ipd. 
d) Zelo skrbno moramo gospodariti, da pridemo skozi mesec, omejujemo se pri 

nakupih opreme, obleke ipd. 
e) Močno se omejujemo, tudi pri nakupu hrane. 
f) Živimo v pomanjkanju osnovnih dobrin. 
g) Živimo v revščini. 

 
VIII. Kakšni so bili vaši osebni mesečni dohodki v zadnjem mesecu? 

a) Manj kot 200 EUR. 
b) Več kot 200 EUR, manj kot 400 EUR. 
c) Več kot 400 EUR, manj kot 800 EUR. 
d) Več kot 800 EUR, manj kot 1200 EUR. 
e) Več kot 1.200 EUR, manj kot 1.600 EUR. 
f) Več kot 1.600 EUR, manj kot 2.000 EUR. 
g) Več kot 2.000 EUR, manj kot 2.500 EUR. 
h) Več kot 2.500 EUR. 
i) Sem brez dohodkov. 

 
IX. Kje živite? 

a) V mestu.  
b) Na podeželju. 

 
X. Pokrajina, v kateri živite: 

a) Primorska 
b) Gorenjska 
c) Notranjska 
d) Dolenjska  
e) Koroška 
f) Štajerska 
g) Prekmurje 

 
XI. Ali živite v: 

a) svoji hiši  
b) stanovanju v hiši staršev (domači hiši) 
c) stanovanju v bloku 
d) drugo 
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ODGOVARJAJO TISTI, KI SO PRI XI. VPRAŠANJU OBKROŽILI ODGOVOR a) IN 

b): 

1. Koliko let je stara hiša, v kateri živite?  
a) 0–5 let 
b) 6–10 let 
c) 11–20 let 
d) 21–30 let 
e) 31–40 let 
f) 41–50 let 
g) 50–100 let 
h) nad 100 let 

 
2. Hišo, v kateri stanujete, ste: 

a) kupili. 
b) podedovali. 
c) dobili podarjeno. 
d) vzeli v najem. 
e) je v lasti staršev. 
f) zgradili sami. 

 
3. Zemljo, na kateri ste gradili hišo, ste (Odgovarjajo tisti, ki so pri prejšnjem vprašanju obkrožili 

odgovor f): 

a) kupili. 
b) podedovali. 
c) dobili podarjeno. 

 
4. Ali bi bivanje v hiši raje zamenjali z bivanjem v stanovanju? 

a) Da. 
b) Ne. 

ODGOVARJAJO TISTI, KI SO PRI XI. VPRAŠANJU OBKROŽILI ODGOVOR c): 

1. Koliko let je staro stanovanje, v katerem živite?  
a) 0–5 let 
b) 6–10 let 
c) 11–20 let 
d) 21–30 let 
e) 31–40 let 
f) 41–50 let 
g) 50–100 let 
h) nad 100 let 
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2. Stanovanje, v katerem stanujete, ste: 
a) kupili. 
b) podedovali. 
c) dobili podarjeno. 
d) vzeli v najem. 
e) je v lasti staršev. 

 
 

3. Ali bi bivanje v stanovanju raje zamenjali z bivanjem v hiši? 
a) Da. 
b) Ne. 

ODGOVARJAJO VSI ANKETIRANCI 

1. Spodaj so navedene PREDNOSTI bivanja v HIŠI. Razporedite jih po vrstnem redu od 1 
(najbolj pomembno) do 5 (najmanj pomembno). 

 Več bivalnega prostora 

 Lastno dvorišče in okolica 

 Odmaknjenost od sosedov 

 Povezanost z okoljem 

 Zunanji prostor za vrt/igrišče/domače živali 
 

2. Spodaj so navedene SLABOSTI bivanja v HIŠI. Razporedite jih po vrstnem redu od 1 
(največja slabost) do 5 (najmanjša slabost).   

 Višji stroški vzdrževanja 

 Poraba prostega časa za vzdrževanje objekta in okolice (košnja trave, obrezovanje 
grmov, barvanje ograje ipd.) 

 Višji strošek nakupa 

 Odmaknjenost od mestnega središča 

 Slabše prometne povezave 
 

3. Spodaj so navedene PREDNOSTI bivanja v STANOVANJU. Razporedite jih po vrstnem 
redu od 1 (najbolj pomembno) do 7 (najmanj pomembno). 

 Nižji stroški vzdrževanja 

 Prihranek časa na račun vzdrževanja okolice (košnja trave ipd.) 

 Nižji strošek nakupa 

 Malo dela z vzdrževanjem samega stanovanja 

 Bližina nakupovalnih središč 

 Bližina šole/vrtca 

 Boljše prometne povezave 
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4. Spodaj so navedene SLABOSTI bivanja v STANOVANJU. Razporedite jih po vrstnem 
redu od 1 (največja slabost) do 5 (najmanjša slabost). 

 Bližina sosedov 

 Pomanjkanje notranjega prostora 

 Pomanjkanje zunanjega prostora (lastno dvorišče, vrt, pesjak ipd.) 

 Moteče okolje (hrupni sosedi) 

 Premalo povezanosti z okoljem 
 

5. Kateri stroški so po vašem mnenju višji v hiši, kateri v stanovanju in kateri so enaki? 

 Hiša          Stanovanje     Enako 

Stroški nakupa       

Vzdrževanje objekta       

Vzdrževanje okolice       

Ogrevanje       

Položnice       

Prehrana       
Amortizacija prevoznih 
sredstev       

    
6. Če ste že gradili ali pa imate namen oz. bi imeli možnost graditi hišo, za katero vrsto 

gradnje ste se/bi se odločili?   
a) Klasično gradnjo. 
b) Montažno gradnjo. 
c) Nikoli ne bi gradil. 

 
7. Kateri je bistveni dejavnik, zaradi katerega ste se/bi se odločili za zgoraj obkroženo 

vrsto gradnje? (Odgovarjajo tisti, ki so pri prejšnjem vprašanju obkrožili odgovor a) ali b).) 

a) Ekonomsko ugodnejša 
b) Hitrejša 
c) Bolj kakovostna 
d) Stabilnejša 
e) Trajnejša 
f) Bolj zdrava bivalna klima  
g) Drugo: _________________________________________________________ 

 
8. Kakšne se vam zdijo cene nepremičnin na slovenskem trgu v primerjavi s plačami? 

a) Previsoke 
b) Prenizke 
c) Sorazmerno 

 
 
 

 



Debevec, J. Dejavniki izbora vrste gradnje stanovanjskega prostora 
Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

  

76 

9. Kako si v prihodnje nameravate urediti svoj dom?   
a) Nakup stanovanja 
b) Najem stanovanja 
c) Nakup hiše 
d) Najem hiše 
e) Gradnja hiše 
f) Ureditev stanovanja v hiši staršev (v domači hiši) 
g) Dom že imam urejen. 
h) Drugo: 

__________________________________________________________ 
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12.2 PRIPRAVA 

Predmet: Gospodinjstvo  

Datum: 

Razredni oddelek: 6. 

Ura: 2 uri 

Učna tema: 

KULTURA BIVALNEGA OKOLJA 

Učna enota: 

BIVALNO OKOLJE 

Učne oblike:  

- frontalna  

- parna učna oblika ali parno delo ali delo v dvojicah 

- skupinska učna oblika, skupinsko delo 

- individualna 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor/pogovor 

- prikazovanje 

- delo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (internet, računalnik) 

Operativni učni cilji: 

- Učenec se seznani s pojmi naravna dediščina, kulturna dediščina in bivalno okolje. 

- Učenec spozna razlike med bivalnim okoljem nekoč in danes. 

- Učenec spozna različne tipe bivališč. 

 

Ob koncu učne ure učenec zna:  

- pojasniti pojem naravna in kulturna dediščina ter bivalno okolje, 

- analizirati bivalno okolje nekoč in danes, 

- našteti različne tipe bivališč, 

- oceniti, kako izgleda urejen dom in okolica 

Učna sredstva: 

- učila: učbenik,  slike na računalniku 

- učni pripomočki: tabla, krede, projekcijsko platno, računalnik, računalniški projektor, 

lepilo, škarje, iz kartona pripravljen material (kamen, les, železo, opeka, ilovica, slama …) 

Novi pojmi: 

bivalno okolje – prostor, ki si ga ustvari človek za življenje; 

arhitektura – znanost o načrtovanju človekovih gradenj; 

naravna dediščina – vse, kar nam nudi narava (reke, morja, kanjoni …); 

kulturna dediščina – vse, kar ustvarja človek (mesta, stavbe, spomeniki …). 
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POTEK UČNE URE 
 

UVODNI DEL: UVAJANJE  

ČAS: 10 minut 

 

UČITELJ UČENEC 

 

 Napove naslov in potek učne ure. 
 

 Z učenci se pogovori, kaj vse človek potrebuje za življenje in jih vodi 
do tega, da razmišljajo o pogojih, ki jih človeku za ugodno bivanje 
nudi narava. Ob tem obrazloži pojem naravna dediščina in na 
računalniškem platnu pokaže nekaj slik naravne dediščine v 
Sloveniji (Postojnska jama, kanjon reke Soče …) ter jim obrazloži, da 
narava s svojimi dobrinami človeku nudi, da ta ustvarja kulturno 
dediščino. Ob tem učencem pokaže slike kulturne dediščine v 
Sloveniji (Predjamski grad, blejska cerkev, spomeniki, mesta, 
naselja …). Med kulturno dediščino torej sodi tudi bivalno okolje. 

 

Posluša navodila. 

 

Posluša razlago, 

razmišlja, odgovarja 

na vprašanja, 

postavlja vprašanja, 

sodeluje v pogovoru. 

 

GLAVNI DEL: OBRAVNAVANJE NOVE UČNE SNOVI  

ČAS: 35 minut 

 

VSEBINSKI 

POUDARKI 
UČITELJ UČENEC 

 

BIVALNO 

OKOLJE 

 

 

 

KVALITETA 

BIVANJA 

 

 

 

 

UREJANJE 

BIVALNEGA 

OKOLJA 

 

 

 

 Pojasni pojem bivalno okolje – prostor, ki si ga 
človek ustvari kot zatočišče.  
Z učenci se pogovori, kaj vse lahko počnemo v 

svojem bivalnem okolju, ki mu pravimo dom. 

 

 Z učenci se pogovori, kaj vse vpliva na kvaliteto 
našega bivanja. Z učiteljevo pomočjo naštejejo, da 
mora biti dom dovolj svetel, zračen, temperatura 
mora biti primerna, oprema mora biti udobna, 
okolica urejena, odnosi v družini morajo biti prijetni.  

 

 Na odnose vpliva tudi skupno sodelovanje pri 
opravilih.  
Učence vpraša, katera gospodinjska opravila je 
treba opraviti, da imamo urejeno bivalno okolje. 
Pogovorijo se o tem, kako učenci sami doma skrbijo 
za urejen dom. 

 

Posluša razlago in 

zapisuje v zvezek. 

Sodeluje v pogovoru in 

odgovarja na vprašanja. 

 

Poskuša našteti 

dejavnike za kvalitetno 

bivanje. 

 

 

Našteje gospodinjska 

opravila in obrazloži, 

kako sam prispeva k 

urejenemu domu ter 

katera opravila postori. 



Debevec, J. Dejavniki izbora vrste gradnje stanovanjskega prostora 
Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 
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BIVALNA 

KULTURA 

NEKOČ IN 

DANES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIVALIŠČA 

 

 

 

 Učencem obrazloži spremembe v bivalnem okolju 
nekoč in danes ter pokaže slike prvih bivališč naših 
prednikov (votline, kolibe, šotori, egipčanska 
naselja, rimske ostanke zgradb …). 
Včasih so za gradnjo uporabljali naravne materiale, 

in sicer tiste, ki jih je bilo na določenem območju 

največ (les, kamen ilovica, slama, trsje). Tako so se 

tudi hiše na posameznih območjih Slovenije med 

seboj razlikovale –  tako po obliki kot po materialu 

in načinu gradnje. S pomočjo slik predstavi 

primorsko, gorenjsko in panonsko hišo, kaj je bilo 

značilno za posamezno hišo, katere gradbene 

materiale so uporabljali in zakaj.  

 Z učenci se pogovori o današnjem načinu gradnje in 
katere materiale uporabljajo danes (beton, les, 
železo) in o pomenu arhitekture. 

 

 Vpraša učence, katere vrste bivališč poznajo (hiša, 
dvojček, večstanovanjska hiša, vrstna hiša, blok …) 
in kakšne so razlike med njimi. Učencem s pomočjo 
slik predstavi posamezno vrsto bivališča. 

 

Posluša razlago in gleda 

slike. 

 

 

Posluša, odgovarja na 

morebitna učiteljeva 

vprašanja, gleda slike, 

razmišlja in zapisuje v 

zvezek. 

 

 

 

Sodeluje v razgovoru in 

zapisuje v zvezek.  

 

 

Našteje vrste bivališč in 

poskuša ugotoviti 

razlike med njimi.  

 

DEJAVNOST: URJENJE/SPROTNO PONAVLJANJE  

ČAS: 35 minut 

 

 Učitelj predhodno pripravi material za izdelavo bivališč, in sicer tako, da na karton prilepi 
natisnjene slike različnega materiala (kamen, les, slama, beton, opeka, ilovica …) in ga izreže, 
tako da dobi več kosov materiala.  

 Učencem najprej poda navodila za praktično delo, vsaka skupina bo namreč morala iz že 
pripravljenega materiala izdelati določeno vrsto bivališča (primorska, gorenjska, panonska, 
današnja hiša). Nato jih porazdeli v 4 skupine po 4 člane in določi vodjo, ki bo nabirala 
material za gradnjo. 

 Učenci se najprej v skupinah pogovorijo o hiši, ki jo morajo izdelati, kako je ta videti, katere 
vrste materiala potrebujejo za gradnjo, šele nato se vodja odpravi po material.  

 Učitelj se sprehaja od skupine do skupine, jih usmerja in jim svetuje. 

 

ZAKLJUČNI DEL: ZAKLJUČNO PONAVLJANJE/PREVERJANJE  

ČAS: 10 minut 

 

Vsaka skupina posebej stopi pred razred s svojim izdelkom in predstavi, katero vrsto hiše so 

izdelali, kakšne so njene značilnosti ter katere materiale so uporabili. Predstavitev naj bo čim 

bolj natančna. 
 


