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POVZETEK 

 
Kako pomemben prostor v našem domu je kuhinja, se zavemo šele tedaj, ko jo tudi sami 

uporabljamo. Kmalu ugotovimo, da nam hiter življenjski slog ne dopušča, da bi v kuhinji 

preživeli cele dneve. Včasih je bila kuhinja družabni prostor za družino, danes pa je zaradi 

prezaposlenosti nemalokrat tretirana bolj kot 'delavnica'. Zato je dobro, da je le-ta zasnovana 

premišljeno in funkcionalno. 

 

Zmotno je prepričanje, da je v kuhinji pomemben le lep videz in dizajn kuhinjske opreme. Seveda 

tudi to pripomore k našemu zadovoljstvu, a vloge razporeditve pohištvenih elementov, materiala 

iz katerega so le-ti izdelani, kvalitete in odpornosti delovnih površin ter izbire ustreznih 

gospodinjskih aparatov nikakor ne gre zanemariti. 

 

Ker kuhinjo velikokrat naslavljamo kot srce našega doma je prav, da nam poleg vseh naštetih 

dejavnikov nudi tudi toplino in domačnost, saj konec koncev v hitrem ritmu, ki ga živimo ostaja 

edini prostor, kjer se družina zbere pri pripravi hrane in obedu ob zaključku dneva. 

 

Klju čne besede: 

Kuhinja, kuhinjska oprema, kuhinja in funkcionalnost, materiali kuhinjske opreme, delovna 

površina v kuhinji. 
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ABSTRACT 

 

Only after we need it and use it we become aware of the importance of the kitchen in our home. 

We soon find out that the tempo of modern life does not allow us to spend long hours in the 

kitchen. It used to be the center of our homes and social place for the family to meet. But today, 

due to overwork, it is often treated  merely as a »workshop«. Therefore it is recommended to be 

planned thoughtfully and functionally. 

 

It is wrong to believe that only beautiful appearance and modern design of the kitchen equipment 

is important . Of course it helps to improve our satisfaction, nevertheless the arrangement of the 

furniture, material from which it is produced, the quality and durability of the working surfaces 

should not be ignored. 

 

Since the kitchen is often reffered to as the heart of our home it should, beside the above factors, 

offer us homeliness and warmth, because it remains the only place where the family gathers for 

the preparation of food and meals at the end of the working day. 

 

Key words: 

Kitchen, kitchen equipment, kitchen and functionalism, materials of the kitchen equipment, 

working surfaces in the kitchen. 
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TEORETI ČNI DEL 

1 UVOD 

 
Glede na to, da je kuhinja del vsakega doma in je prostor v hiši, ki je največkrat uporabljen, saj v 

njem preživimo največ časa – bodisi za kuhanje bodisi za druženje, je zelo pomembno, da je 

urejena tako, da nam je 'pisana na kožo'. To pomeni, da mora sam koncept kuhinje biti zasnovan 

tako, da temelji na različnih dejavnikih, ki se med seboj dopolnjujejo. Med pomembnejšimi sta 

razporeditev kuhinjskih elementov in izbira materialov oziroma površin, ki so enostavne za 

čiščenje, vzdrževanje, trajne, estetsko primerne ... Pri izbiri je zelo pomembna tudi kvaliteta, saj 

je v tem prostoru kakovost materiala najbolj izpostavljena. Eden izmed dejavnikov je tudi, koliko 

kuharjev bo kuhinjo uporabljalo, omeniti pa je treba tudi udobje. Tako združimo praktičnost in 

domačnost, saj kuhinjo danes označujemo kot nekakšno srce stanovanjskega prostora. 

 

1.1 NAMEN IN CILJI 

 
V diplomski nalogi je najprej predstavljena zgodovina razvoja kuhinje od antične Grčije, preko 

srednjega veka in dobe industrializacije pa vse do danes. Razdelani so dejavniki, ki jih 

upoštevamo pri načrtovanju kuhinje, in ideje, kako funkcionalno urediti kuhinjo (od delovnih 

površin do shranjevalnih prostorov), kjer je še kako pomemben t.i. delovni trikotnik, ki je 

prikazan pri posameznih tipih kuhinj.  

 

Glavnina diplomskega dela oz. njen namen pa je posvečen materialom osnovne kuhinjske opreme 

- omar in pultov. Podani so podatki za materiale, ki se največkrat pojavljajo v kuhinji za iverko in 

iveral, mediapan, furnir, laminat, folije, les, steklo, naravni kamen, umetni kamen, beton, 

keramiko, kovino... Prikazana je njihova pridelava, lastnosti, videz, vzorci, odpornost (na 

kemikalije, mehanske udarce, madeže, razenje, toploto, vlago in vodo), enostavnost vzdrževanja 

in čiščenja ter cenovna dostopnost. 
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V empiričnem delu naloge pa bi se osredotočila na ženske, ki kuhinjo že imajo in jo tudi 

uporabljajo. Na nežnejši spol predvsem iz razloga, ker so večinoma prav ženske tiste, ki največ 

časa preživijo v tem prostoru. 

 

 Zanimala so me predvsem dejstva, ki se uporabnikom pri nakupu pohištva zdijo pomembna: 

cena, kvaliteta, dobavni rok ali kaj drugega, kakšnim materialom pri nakupu dajejo prednost oz. 

so jim pri nakupu sploh pomembni. Preverila sem, kako pomembni se jim v kuhinji zdijo faktorji, 

kot na primer toplina oz. domačnost, videz, funkcionalnost, vzdrževanje higiene ter kvaliteta, kar 

sem opredelila kot zelo pomembno, pomembno, srednje pomembno in nepomembno. Sledilo je 

nekaj vprašanj o tem, ali so zadovoljni s svojo sedanjo kuhinjo, zaradi katerega bi se odločili za 

nakup nove opreme v kuhinji, ali je kuhinja združena z bivalnim prostorom in kaj bi izbrali, če bi 

na novo opremljali stanovanje. Pridobila sem tudi podatek, kakšen slog imajo v domači kuhinji in 

za kakšnega bi se odločili v novi kuhinji. Ravno tako sem se dotaknila same oblike kuhinje. V 

zadnjem delu anketnega vprašalnika pa sem preverila kakšni materiali so pri uporabnikih najbolj 

priljubljeni (za omare, pulte ter stenske obloge med elementi in pultom) in za kakšne bi se 

odločili, če bi kuhinjo opremljali na novo. 

 
Cilji diplomskega dela so: 

• Izvedeti, kateri faktorji prevladujejo pri uporabnikih ob načrtovanju kuhinje, 

• Izvedeti, kakšne so povezave med željami in dejanskim stanjem na tem področju, 

• pridobiti podatek, kakšen splošen odnos do materialov imajo različni uporabniki in zakaj, 

• izvedeti, kakšni stereotipi obstajajo med uporabniki o značilnosti materialov. 
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2 KAJ JE KUHINJA 

 

Še danes se nostalgično spominjamo starih navad, vonjev, zvokov in okusov naših babic. Mogoče 

se tu skriva razlog, zakaj ji namenjamo kanček tiste domačnosti in dobrega počutja, ki smo ga 

poznali nekoč. Kuhinja je namreč prostor v hiši, ki je največkrat uporabljan – tako za pripravo 

obrokov kot za medsebojno komunikacijo in navsezadnje lahko rečemo, da ljudi tudi združuje. 

Lahko jo uporabljamo izključno zase in za svojo družino, primerna pa je tudi za goste: lahko se v 

njej podružimo ob jutranji kavici, lahko ob večernih srečanjih. 

 

Kuhinja je del vsakega doma. Brez kuhinje si ne moremo predstavljati nekega doma, še posebno, 

če v družini živi otrok. Dom brez kuhinje si lahko predstavljamo le kot začasen, prehoden dom.  

 

Kuhinja je že skozi zgodovino človeštva imela poseben pomen. Ljudje so se zbirali in družili 

okrog ognjišča, kjer so se prehranjevali, greli in celo spali, dandanes pa še vedno predstavlja 

prostor, kjer se zbira vsa družina. To pomeni, da kuhinja ni samo prostor za pripravo hrane, 

temveč svetel, zračen in uporaben prostor. Prostor kamor se radi vračamo, družimo in uživamo. 

Kot nekakšen center hiše. 

 

Lahko si predstavljamo, da je bil ogenj pred udomačitvijo božanska stvaritev poslana z neba 

(strela med nevihto), a tudi stvaritev poslana iz zemlje (poletni samovžig). Zaradi ognja so naši 

predniki spremenili jedilnik, kuhana in pečena hrana je bila lažje prebavljiva in okusnejša. Ogenj 

je revolucija. Pa se ni spremenil samo okus hrane, spremenil se je tudi družbeni red. Temeljna 

točka druženja je bilo ognjišče (Vir: http://www.academia.edu). 

 

Najpreprostejši lik okoli ene same točke je krog. Druženje v krogu je enakovredno, pomeni 

druženje s sebi enakimi. V krogu se razvija pogovor, spoznavanje in je v prenesenem pomenu 

celica družbenega življenja (Vir: http://www.academia.edu). 

 

Dim je del ognja, tako kot vročina. Kontrolirani ogenj ja zahteven tehnični sklop. Ognjišče je 

mesto, ki nudi varno netenje in vzdrževanje ognja. Poleg mora biti mesto za kurivo. Vendar ne 

preblizu, da se ne vname. Nad ognjiščem mora biti prostor, kamor se vali, odvaja dim. Ob 
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ognjišču mora biti dovolj prostora vsaj za skrbnika ognja. Ko ogenj gori za seboj pušča pepel. 

Torej tudi prostor za pepel je del ognjišča. Seveda je to v današnjih časih samoumevno in precej 

ne težavno opravilo oz. védenje (Vir: http://www.academia.edu). 

 

Prvotna ognjišča so bila v jamah in se vsi ti dejavniki niso zelo ločevali med seboj. Kasneje, ko 

so naši predniki začeli graditi prva bivališča na prostem (izven zavetja jam) in so vanje vgradili 

tudi ognjišča, se je pomen dejavnikov precej jasno izrazil. Predstavljamo si, da je so bila prva 

ognjišča na tleh v ravnini sedečih. Z vpeljavo posodja za kuhanje je ognjiče postalo bolj in bolj 

tehnično oblikovano (Vir: http://www.academia.edu). 

 

Dvig ognja od tal je drugi korak razvoja v arhitekturi. Posledica te stopnje razvoja je, da je 

skrbnik, kuhar lažje obvladoval procese s tem: vzravnana drža ob ognjišču, smiselno zasnovan 

prostor za odlaganje posod, netenje ognja, hrambo kuriva, pripravo hrane za kuhanje, … Ognjišče 

je z vedno bolj sistematičnim organiziranjem in upravljanjem postalo tehnološka rešitev. Dim 

odprtega ognjišča se je vil prosto navzgor. Prvotna bivališča z odprtim ognjiščem brez dimnika 

imenujemo dimnice. Praviloma so to enoprostorska bivališča. Antropološko gledano so dimnice 

prostorske preslikave  jame, kot prvotnega bivališča. Dim se je vil skozi špranje v strehi. Ob 

prehodu skozi streho se je dim ohlajal in na stikih z ostrešjem in kritino so se iz dima nabirale 

saje in smole. Tako je bilo ostrešje zaščiteno (zasmoljeno in dimljeno) pred škodljivci (lesni črvi) 

(Vir: http://www.academia.edu). 

 

Naprednejša stopnja je črna kuhinja, ognjišče je še vedno odprto, a ne zavzema osrednjega 

prostora. Še vedno ej v središčni osi objekta. Izmaknjeno je vstran, ognjišče ima obokan strop. 

Svod nad ognjiščem določa tloris črne kuhinje, ta je bila sprva odprta. To pomeni, da med črno 

kuhinjo in vstopno vežo ni bilo stene. Dim se ni vil v vežo, to mu je preprečeval lesen tram na 

katerem je slonel stropni obok. Dim se je zadrževal v tem delu. Dim je postal koristen element pri 

pripravi hrane: dimljeno meso je bilo dlje časa odporno proti plesnim in drugim dejavnikom. 

Ognjišče ni bilo več le mesto ognja, postal je laboratorij (Vir: http://www.academia.edu). 

 

 Nadaljnji korak je peč v "hiši", kmečka peč, ki je povezana z ognjiščem črne kuhinje. Peč je 

grela družinsko sobo, dim je bil speljan v dimnik in dimnik je prebodel streho. Hiša postane čista, 
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ogenj pa je popolnoma ukročen in s pridom uporabljan za človeške potrebe. Dimnik je v osnovi 

cev, ki vodi vroč zrak in dim varno izven objekta. Nadvse preprosta naloga, ki pa je v arhitekturi 

premalo poznana (Vir: http://www.academia.edu). 

 

Spremembe so del arhitekture, ta pa je tesno povezana z življenjem uporabnika in skupnosti. 

Odprto ognjišče je v sodobni hiši uporabljeno v različne namene, ogrevanje in estetika sta najbolj 

izrazita. Kuhanje na štedilniki na drva je redko, bolj izjema kot pravilo (Vir: 

http://www.academia.edu). 

 

Ker konec koncev bivamo s tem prostorom, je najpomembnejše, da si ga uredimo tako, da nam 

bo „pisan na kožo“. Moderne kuhinje so precej večje od tistih, ki so jih imele naše babice, vendar 

pa se v njih dogaja tudi dvakrat ali trikrat toliko, kot se je nekoč.  

 

Sam koncept današnjih kuhinj temelji predvsem na udobnosti. Seveda je pri načrtovanju potrebno 

upoštevati tudi ali kuhamo vsak dan ali le med vikendi. Eden izmed dejavnikov pa je tudi koliko 

kuharjev bo kuhinjo uporabljalo. Pomembna sta razporeditev kuhinjskih elementov in izbira 

materialov oziroma površin, ki so enostavne za čiščenje. Pri izbiri je zelo pomembna kvaliteta, 

saj je v tem prostoru kakovost materiala najbolj izpostavljena. Praktičnost in učinkovitost le-teh 

se je skozi zgodovino stalno preizkušala – od preprostih lesenih, keramičnih, kovinskih pa do 

steklenih variant. Pomemben dejavnik je tudi svetloba, in sicer za delovno površino in v prostoru, 

v katerem obedujemo.  

Nameščanje detajlov in zahtevnejših kombinacij materialov si omislimo na mestih, ki nimajo 

direktnega stika z delovno površino. Če želimo domačnost kuhinje popestriti z visečimi 

posodami, jih namestimo tja, kamor se vanje ne bo valila para od kuhanja. Tudi "začimbe na 

dosegu rok", ki so krasen detajl, naj bodo nekoliko odmaknjene od štedilnika. Če se odločimo za 

mozaične koše keramičnih ploščic, bodimo pozorni na čiščenje le-teh.  

 

Gre za združitev praktičnosti in domačnosti, saj kuhinjo danes označujemo kot srce stanovanja, 

tudi razpoloženje precej odvisno od nje. Kot pravijo – ljubezen gre skozi želodec.  
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Na spodnji skici je prikazan tloris dnevne sobe in kuhinje v enem prostoru, ki ponazarja 

predvsem udobnost in funkcionalno urejenost: 

 
  

Slika 1: Tloris dnevne sobe in kuhinje v enem prostoru 

 
Vir: www.prostorama.si 
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3 ZGODOVINA KUHINJE 

 

3.1 KUHINJA V ANTI ČNI GRČIJI 

 

V hiši antične Grčije je bila kuhinja v pokritem delu notranjega dvorišča, tako imenovanega 

atrija, okoli katerega so bile razporejene sobe. Prostor je bil namenjen ženskam. A že takrat 

najdemo v domovanjih bogatejših antičnih Grkov posebne sobe znotraj hiše za kuhanje in 

pripravo hrane – kuhinje v sodobnem pomenu besede. Obenem je zgodovina kuhinj tesno 

povezana z zgodovino kopalnic. Ne toliko zaradi vodovodnih inštalacij, kot bi si mislili danes, 

kot zaradi skupnega gretja. Ogenj iz kuhinje je namreč ogreval tudi kopalnico. Kuhinja in 

kopalnica sta bili dostopni iz atrija. V zadnjem delu kuhinje pa je bil manjši ločen prostor za 

shranjevanje živil in kuhinjske posode. 

 

3.2 KUHINJA IN RIMSKO CESARSTVO 

 

Razvoj kuhinje se nadaljuje v Rimskem cesarstvu. Lahko bi rekli, da so bile kuhinje običajnih 

ljudi v tem obdobju slabše opremljene kot v antični Grčiji. Nekatera domovanja so sicer 

premogla majhne premične bronaste pečice, v katerih so lahko prižgali ogenj za kuho. A pogosto 

niti niso imela lastne kuhinje, zato so za pripravo jedi uporabljali velike javne kuhinje. Ponovno 

se zgodovina kuhinj premožnejših piše nekoliko drugače. Kuhinja v rimski vili, domovanju 

premožnejših prebivalcev cesarstva, je bila razmeroma dobro opremljena. Kuhinje premožnih so 

bile posebne sobe v glavni stavbi, nekoliko odmaknjene od glavnih prostorov.Za to sta bila dva 

razloga. Prvič, kuhinja je imela ob steni na tleh ali včasih malo vzdignjeno odprto ognjišče, iz 

katerega se je kadil dim, ni pa imela dimnika. In drugič, kuhali so sužnji.  
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3.3 KUHINJA SREDNJEGA VEKA 

 

V srednjem veku so bile kuhinje polne dima, saj takrat še niso poznali dimnikov. Dim je uhajal 

skozi luknje v strehi. Zgodnje srednjeveške hiše v Evropi so imele en prostor in odprto ognjišče v 

delu stavbe z najvišjim stropom. Delu med vhodom in ognjiščem bi danes rekli kuhinja. V 

premožnejših hišah so imeli do tri kuhinje za različen način priprave hrane. Kuhinje večjih 

domovanj evropskih plemičev pa so bile večkrat v ločeni stavbi, da so bili dnevni, družabni in 

uradni prostori brez dima. Razvoj arhitekture je le malo vplival na razvoj kuhinje skozi srednji 

vek. Odprto ognjišče je ostalo edini način segrevanja jedi. Srednjeveške kuhinje so bile zato 

temne in dimne, zgodovina jih pozna kot črne kuhinje. 

 

Slika 2: Črna kuhinja – odprto ognjišče 

 
                            Vir: http://www.libelice.si/  
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Slika 3: Črna kuhinja 

 
             Vir: http://www.libelice.si/ 

 

V zgodovini srednjeveških mest od 10. do 12. stoletja so pomembni gradovi in samostani. 

Kuhinje so bile v gradovih ločene od dnevnih prostorov. Včasih so bile celo v drugi stavbi, 

večkrat pa so ostale v isti, a strogo ločene od ostalih delov predvsem iz socialnih vidikov – bile so 

prostor za služabnike. S pojavom dimnika se je ognjišče premaknilo k steni kuhinje. Bilo je 

dvignjeno s tal in grajeno iz opeke, pod njim so shranjevali les. Keramično posodo pa je 

zamenjala železna, bronasta ali bakrena, ki je visela nad ognjiščem. Uporaba odprtih ognjišč je 

bila še vedno tvegana in zgodovina velikokrat pripoveduje o požganih mestih zaradi ognja iz 

kuhinje. Proti koncu srednjega veka so s prihodom keramičnih peči kuhinje v Evropi počasi 

izgubljale funkcijo ogrevanja tudi v manj bogatih domovih. Kuhinja je bila zato večkrat 

premaknjena iz dnevnega prostora v ločeno sobo. Kuhinja z odprtim ognjiščem je prevladovala 

do 18. stoletja. Arhitektura kuhinj se je spremenila v 18. in 19. stoletju s tehnološkim napredkom 

pri kuhanju hrane. Ker so bili dnevni prostori končno osvobojeni dima, se je njihova funkcija 

počasi prevesila v družabno in tako so obenem postali tudi pokazatelj gospodarjevega bogastva. 

Kuhinjo so v domovanjih višjega sloja še vedno uporabljali služabniki, zato je bila tudi v tem 

obdobju  ločenost od ostalih prostorov zelo pomembna. V manj premožnih domovih je kuhinja 

ostala del dnevnega prostora, kjer je bilo mogoče, pa je bila kuhinja v veži. Črna kuhinja se je 

predvsem v podeželskem okolju in v domovih revnejšega prebivalstva ohranila vse do sredine 20. 

stoletja. 
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3.4 KUHINJA V 19. STOLETJU 

 

Za obdobje industrializacije (19. stoletje) je značilen ogromen tehnološki napredek. Kuhinje so 

doživele velike spremembe s prihodom učinkovitejših železnih štedilnikov z zaprtim ognjem. En 

ogenj je grel več kuhališč hkrati.  Taki štedilniki so bili najprej primerni le za večje kuhinje, z 

redukcijo velikosti pa so postali pravi komercialni uspeh.  

 

Razvoj kuhinje je povezan tudi z urbanizacijo v drugi polovici 19. stoletja. Zaradi 

industrializacije in vedno večjega priseljevanja v mesta so delavci običajno živeli v slabih 

pogojih. Zelo pogosto so v manjših stanovanjih večnadstropnih hiš živele cele družine z 

najemniki. Kuhinja je v slabo prezračenem in slabo osvetljenem stanovanju služila kot dnevni 

prostor, spalnica in tudi kot kopalnica. Vodo so dolgo nosili iz vodnjakov in štedilnik je služil za 

ogrevanje. Spremembe pa so tesno povezane s prihodom vodovoda, plinovoda in elektrike. 

Konec 19. stoletja se je počasi začel razvijati vodovod. Voda pa s tem še ni prišla v kuhinje, 

ampak običajno le do posamezne hiše. Povečano priseljevanje je prisililo mesta, da so začela 

načrtovati in graditi tudi kanalizacijo in plinovode. Plin je bil najprej namenjen ulični 

razsvetljavi. V zgodovino kuhinj vstopi malo kasneje, najprej predvsem v premožnejših hišah, saj 

je bil dražji od lesa in oglja. V začetku 20. stoletja pride do stabilizacij elektrike, kar omogoči 

njeno širšo uporabo, a v kuhinjo napeljejo le počasi.  

 

Zgodovina premožnejših kuhinj je seveda drugačna. V tem obdobju pride le do manjših 

sprememb. Kuhinje so še vedno namenjene služabnikom in se nahajajo v kleti ali pritličju. S 

prihodom železnih štedilnikov z zaprtim ognjiščem in cevmi do dimnika je kuhinja postala veliko 

bolj čist prostor. Služabniki so še naprej v kuhinjah tudi spali. Ker ni bilo več odprtih ognjišč, 

kuhinja ni več potrebovala visokih stropov za odvajanje dima. 

 

Industrializacija je družbi predstavila tudi srednji sloj, ki je rad posnemal navade višjega sloja. 

Ker so bila stanovanja manjša, so kuhinje srednjega sloja postale glavni prostor, kjer se je zbirala 

družina. Dnevni prostori so bili rezervirani za posebne priložnosti in goste. Kuhinja srednjega 

sloja je bila zato bolj domača kot pri najpremožnejših, kjer je bila kuhinja namenjena izključno 

opravilom služabnikov.  
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Najmanj sprememb pa je v tem obdobju zabeležila zgodovina podeželske kuhinje, saj sta se plin 

in vodovod najprej prebila v kuhinje v mestih, manjše vasi pa so se na novo infrastrukturo 

priključile veliko kasneje.  

 

3.5 FRANKFURTSKA KUHINJA V 20. STOLETJU 

 

V drugi polovici 19. stoletja je prišlo do distribucije elektrike in plina v zasebne hiše, s čimer je 

zgodovina kuhinje seveda tesno povezana Zgodovina industrijskih obratov zgodnjega 20. stoletja 

pa je v znamenju racionalizacije in optimizacije postopkov, kar se je hitro razširilo tudi v 

arhitekturo domače kuhinje. Kuhinja se je razvijala dalje pod trendom profesionalizacije kuhinje 

in gospodinjskih del. Uveljavi se ergonomska višina delovne površine. Vsa ta dognanja nato 

osvoji novi dizajn kuhinje. Obdobje razcveta socialnih stanovanj za delavske družine, v katerih 

sta pogosto oba starša zaposlena, in racionalizacija dela na vseh področjih sta tako dala t.i. 

frankfurtsko kuhinjo. To je majhna kuhinja s standardizirano razporeditvijo elementov. Kuhinja 

je bila oblikovana z dvema ciljema: optimizacija dela v kuhinji za skrajšanje časa in zmanjšanje 

stroškov za nakup primerno opremljene kuhinje. Oblika kuhinje je bila rezultat raziskovanj, v 

katerih so dobro preučili zgodovino načina uporabe kuhinje in potrebe stanovalcev. Zgodovina je 

bila do frankfurtskih kuhinj zelo kritična. Bile so majhne in v njih je lahko delala le ena oseba – 

tako so bile ženske ponovno pregnane iz dnevnih prostorov v kuhinje. Kuhinja je bila ponovno 

ločena od dnevnih prostorov, namenjena izključno delu. Za to so bili seveda tudi praktični 

razlogi; kot v preteklosti so bile kuhinje ločene zaradi pare in vonjav. Zadnja kritika pa je bila 

namenjena neprimerni postavitvi elementov kuhinje, saj so otroci zlahka dosegli police s 

surovimi polizdelki, kot je na primer moka. 

 

3.6 KUHINJA V DRUGI POLOVICI 20. STOLETJA IN DANES 

 

Frankfurtska kuhinja je pomenila uvod v novo poglavje v zgodovini kuhinj. Sredi 20. stoletja 

podjetje Poggenpohl predstavi t.i. reformo kuhinje. Poggenpohlova kuhinja ima mnogo inovacij v 

zelo funkcionalnih elementih, ki kuhinjo prvič razdelijo na manjše izmenljive kose. Zgodovina 

kuhinje priznava kuhinjo podjetja Poggenpohl za prvo tovrstno kuhinjo, ki prevladuje še danes. 
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To podjetje je še naprej pisalo zgodovino kuhinje. Frankfurtska kuhinja je uveljavljala 

standardizirane mere in postavitve, medtem ko je Poggenpohl za prodor na trge izven lastne 

države uvedel tisto, kar bi danes imenovali oblikovalce kuhinj. Oprema, ki je bila del kuhinje, je 

bila dolgo časa nespremenjena: vodna pipa in kuhinjsko korito, električni ali plinski štedilnik in 

pečica. Kmalu je bil k standardni opremi dodan tudi hladilnik. Poggenpohlov koncept kuhinje so 

kasneje še dopolnili in preoblikovali. Eno takih dopolnil so imele t.i. švedske kuhinje, v katerih 

so kuhinjski elementi imeli lesene fronte. Kasneje so prišli v modo sintetični materiali, najprej v 

sterilni beli, nato tudi v bolj živih barvah. Poggenpohlov koncept kuhinjskih elementov je 

definiral nadaljnji potek moderne zgodovine kuhinj. Z uporabo tehnik masovne proizvodnje je po 

drugi svetovni vojni nova kuhinja postala cenovno dostopna množicam. Kuhinja, ki je sestavljena 

tako rekoč po meri iz talnih in stenskih elementov, je danes standard.  

 

V 20. stoletju je bila zgodovina kuhinje podvržena različnim trendom, ki pa so vsi stremeli k lažji 

in hitrejši pripravi hrane. Kuhinja se je počasi začela polniti z manjšimi in večjimi električnimi 

pripomočki – mešalniki, opekači in mikrovalovnimi pečicami. Zgodovina kuhinj po drugi 

svetovni vojni pa je v znamenju zadovoljevanja potreb potrošnikov. Kuhinje dopolni nova bela 

tehnika – hladilniki ter električni in plinski štedilniki. Navdušenje nad vpeljavo nove tehnologije 

ne le v kuhinje, ampak tudi v ostale prostore in na druga področja, je razvidno iz mnogih 

futurističnih dizajnov, ki so nastali v poznih 60. letih 20. stoletja. Zgodovina Evrope je bila v tem 

času razdeljena na dva bloka izrazito drugačne miselnosti, kar je bilo vidno tudi v razvoju 

kuhinje. V vzhodnem bloku je kuhanje ostalo izključno potreba, ženske pa so bile del delovne 

sile in niso ostajale doma. Stanovanja so gradili hitro in poceni s pomočjo standardiziranih 

stanovanjskih blokov iz montažnih plošč. Kuhinja je morala biti čim manjša, nekatere so merile 

le 4m2 in so bile ločene od stanovanja s prehodom. Tehnizacija kuhinje ostaja trend še dalje. Tudi 

danes mora biti kuhinja oblikovana tako, da ima vgrajene vse električne pripomočke za hitro in 

učinkovito pripravo hrane.  

 

Konec 20. stoletja je z razvojem tehnologije kuhinja ponovno pridobila status osrednjega prostora 

v domu. Vrnitev odprte kuhinje je omogočil nov način odstranjevanja dima in vonjav. Odprta 

kuhinja je zdaj pogosto povezana z jedilnico in dnevno sobo. Zgodovina je sicer poznala odprte 
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kuhinje tudi v vmesnem obdobju, ko je bila odprta kuhinja vezana na visok strop in strešna okna. 

Zato si takratno običajno stanovanje ni moglo privoščiti odprte kuhinje.  

 

Ponovna združitev dnevnih prostorov in kuhinje je spremenila tudi pogled na kuhanje. To je 

postalo vedno bolj kreativna in družabna aktivnost, nič več samo delo. Danes se piše novo 

poglavje v knjigi "Zgodovina kuhinje". Odprte kuhinje ne služijo več le za pripravo jedi, ampak 

so predvsem prostor za druženje s prijatelji in za skupne obroke z družino. Odprta kuhinja je tako 

že več kot 60 let dobrodošel trend tudi v domovanjih mladih družin, ker staršem omogoča nadzor 

nad početjem otrok tudi iz kuhinje. Napredni pogled na kuhanje pa je vzajemno spremenil tudi 

pogled na kuhinje same. Odprte kuhinje so postale novi znak prestiža v domu. Odprta kuhinja, 

dobro opremljena z zelo dragimi in najnovejšimi aparati, je tako včasih namenjena bolj 

razkazovanju statusa lastnika kot dejanski uporabi.  

 

Odprta kuhinja pa se v sodobne domove vrača še iz enega razloga: načina priprave hrane. Zaradi 

trenda zamrznjene in hitro pripravljene hrane se kuhinja v marsikaterem domu uporablja vedno 

manj. Klasična kuhinja je tako izgubila pomen pa je odprta kuhinja omogočila, da se zanjo porabi 

čim manj prostora. Odprta kuhinja pa lahko gostitelju omogoča neprekinjeno druženje z gosti ali 

celo možnost prikaza kuharskih spretnosti. 
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4 SESTAVA KUHINJE 

 

4.1 OSNOVNA PODROČJA V KUHINJI 

 

* shranjevanje živil (hladilnik, omara za živila, zamrzovalna skrinja), 

* priprava živil (pult – umazani in čisti del priprave), 

* ogenj (štedilnik, pečica, mikrovalovna pečica), 

* voda (pomivalno korito, pomivalni stroj). 

 

4.2 DEJAVNIKI, KI JIH UPOŠTEVAMO PRI NA ČRTOVANJU 

 
* višina kuhinjske delovne površine, 

* pravilen razmik med omaricami in gospodinjskimi aparati,  

* prost dostop do visečih omaric, 

* in dobra preglednost.  

 

Vendar pa je vse odvisno od tega, za kaj bomo kuhinjo uporabljali – ali za razkazovanje ali za 

kuhanje. Na teh temeljih pa se potem odločamo, kakšne materiale bomo izbrali in kako bomo 

načrtovali. 

 

4.2.1 KAJ JE DOBRO VEDETI PRI NAČRTOVANJU KUHINJE 

 
Poleg velikosti, lastnosti in omejitev prostora je dobro, da si najprej odgovorimo na nekaj 

vprašanj, ki nam omogočijo lažje načrtovanje. Sem spadajo: 

 

* značilnosti gospodinjstva (število oseb v gospodinjstvu, število otrok v gospodinjstvu   

in koliko oseb gospodinjstva dela v kuhinji), 

* cenovni razred, za katerega se bomo odločili pri izbiri in ali bomo uporabili obstoječe 

kuhinjske aparate ali bomo kupili nove, 

* ali je shramba ločena od kuhinje, 
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* ali bomo kuhinjo uporabljali samo za kuhanje ali tudi za druga opravila, 

* kakšen stil kuhinje želimo (npr. moderen, klasičen, visok sijaj, z lesnimi dekorji…), 

* ali bo kuhinja povezana z dnevno sobo ali ne, 

* ali bomo uporabili visoke omare,  

* ali bomo uporabili vitrine, 

* kakšen vir energije bomo uporabili pri pečici in kuhalni plošči (npr. elektrika, plin, 

kombinacija…), 

* ali bo z novo kuhinjo povezana kakršna koli prenova prostora (npr. nove talne obloge, 

nove stenske obloge, nova inštalacija, sprememba celotnega prostora…), 

* kam bomo vgradili hladilnik (npr. v visoki omari, dvignjen od tal, pod delovnim pultom, 

prostostoječ hladilnik), 

* kam bomo vgradili zamrzovalnik ( npr. v visoki omari, v sklopu hladilnika, dvignjen od 

tal, pod dvignjenim pultom, brez…), 

* kje bodo elementi za posebne namene (npr. nizka kotna omara z izvlečnimi policami – 

poln izvlek, nizka kotna omara z vrtljivimi policami, nizka kotna omara s polovičnim 

izvlekom, nizka kotna omara s policami, omara z izvlečnimi mrežami, vložek za jedilni 

pribor, visoka omara z notranjimi predali – shramba, razdelilni komplet za jedilni pribor, 

nastavna omarica z rolo dvižnimi vrati, koš za odpadke v spodnji omarici, zaključna 

omara s poševno postavitvijo fronte, jedilna miza…), 

* kaj se bo uporabljalo za pripravo hrane (npr. delovna plošča, rezalna deska, nosilec 

nožev v predalu, miza…), 

* kateri mali kuhinjski aparati se bodo uporabljali v kuhinji (npr. avtomat za kavo, opekač 

kruha, radio, grelnik vode, kuhalnik za jajca, ura, palični mešalnik, ožemalnik limon, 

mešalnik, odpirač za konzerve, sokovnik…), 

* kakšno pečico bomo izbrali (npr. skupaj s kuhalno ploščo, ločeno s kuhalno ploščo, 

visoka vgradnja…), 

* kam bomo postavili kuhališče (npr. nižja postavitev, globja postavitev, v kotu, v 

otoku…), 

* kakšna bo napa (npr. dekorativna, vgradna, izpuh zraka v zračnik, izpuh zraka nazaj v 

prostor…), 
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* kakšna bo kuhalna plošča (npr. steklokeramična, emajlirana, iz nerjavnega jekla, 

štedilnik), 

* kakšno kuhinjsko korito bomo izbrali (npr. dva pomivalnika z odcejalno površino. 

pomivalnik z odcejevalnikom in odcejalno površino, z odprtino do koša za odpadke, z 

dodatki (deska za rezanje, cedilo)…), 

* kakšna bo armatura (npr. enoročna armatura, dvoročna armatura, z izvlečno prho…), 

* kakšne vrste bo priprava tople vode (bojler ali pripravljena sanitarna voda – 

zalogovnik), 

* ali bomo odpadke ločevali ali ne, 

* kakšno osvetlitev bomo izbrali, 

* za koliko oseb naj bo prostora za jedilno mizo in kakšen naj bo jedilni prostor (npr. 

namenjen le hitri malici, za vse obroke, tudi za goste, za normalno stolno višino, kot 

barski pult za zajtrk, z jedilno mizo, podaljšana delovna plošča, z raztegljivo mizo, s 

kotno klopjo…).  (Vir: http://www.alples.si/images/Kako_nacrtovati_kuhinjo.pdf) 

 

4.3 FUNKCIONALNA UREDITEV KUHINJE 

 

Kuhinja je stanovanjski prostor s pohištvom in napravami, ki so namenjeni predvsem opravilom 

pri pripravi hrane. Počutje v njej in čas, ki je potreben za pripravo hrane, sta odvisna od oblike in 

velikosti prostora, izbire in razporeditve kuhinjskih elementov ter gospodinjskih pripomočkov in 

načina shranjevanja živil. 

 

V kuhinji je več  specifičnih delovnih centrov, ki naj bi si praviloma sledili po zaporedju glede na 

potek dela, odvisno tudi od tega, ali je oseba desničar ali levičar. Zaporedje za levičarja je ravno 

obratno kot za levičarja. 

 

Opisan je vrstni red s širino delovnih centrov in shrambnih prostorov za desničarja od leve proti 

desni. Pri taki razporeditvi je mogoče zaporedno opravljanje delovnih faz brez odvečnih poti, ki 

bi podaljšale čas priprave hrane in utrujale gospodinjo: 
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1. SHRAMBNI PROSTOR ZA ŽIVILA (od 100 do 180 cm) 

 

Med shrambne elemente v kuhinji štejemo shrambno omaro, zamrzovalnik, hladilnik, omaro z 

regulirano temperaturo in vlažnostjo zraka. Shramba pa je lahko ločen prostor.  

 

Za te elemente ni priporočljivo, da se nahajajo v bližini toplotnih virov kot so radiator, pečica, 

štedilnik oz. kuhalna plošča, neposredna sončna svetloba ipd. Če imamo hladilno–zamrzovalni 

element vgrajen, je treba biti pozoren tudi na ustrezno kroženje zraka. 

 

2. DELOVNA POVRŠINA ZA PRIPRAVO HRANE – UMAZANI DEL (od 60 do 90 cm) 

 

Uporablja se za grobo obdelavo še neopranih živil - lupljenje in čiščenje zelenjave, jemanje živil 

iz embalaže. Voda in koš za odpadke sta zaželena v bližini. 

 

3. POMIVALNO KORITO Z ODCEJEVALNO POVRŠINO, SMETNJAKOM IN 

POMIVALNIM STROJEM (od 90 do 160 cm) 

 

Pomivalno korito za desničarja naj bo tako, da ima odcejevalno korito na levi, sicer pride do 

preprijemanja posode ali križanja rok. 

 

Slika 4: Pomivalno korito z odcejevalnim koritom na levi 

 
         Vir : http://almark.si 
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Enako velja tudi za pomivalni stroj, ki naj bo prav tako levo ob koritu, navadno pod odcejevalno 

površino, saj je dobro, da posodo pred strojnim pranjem najprej na grobo očistimo.  

 

Da je delovni kotiček kar najbolj funkcionalen, je potrebno v bližino postaviti tudi koš za 

odlaganje odpadkov. Vse bolj se uveljavljajo lijaki z odprtino za smeti, katere cev vodi v vedro 

za smeti v omarico pod koritom. Luknja za smeti je lahko tudi zraven v pultu. 

 

Slika 5: Lijak z odprtino za smeti 

 
   Vir: http://www.jez.si  

 

4. GLAVNA DELOVNA POVRŠINA – ČISTI DEL (od 90 do 180 cm) 

 

Glavna delovna površina je navadno v nizu ob steni, lahko pa se jo dopolni z mesarsko mizico na 

kolesih, lahko kot samostoječ delovni center, ki je dostopen z vseh strani ali z delovno površino 

za sedeče opravljanje del, ki je lahko v obliki izvlečne police. 

 

Mali gospodinjski pripomočki (mali električni gospodinjski aparati, cedila, noži...) za obdelavo 

hrane morajo biti dosegljivi približno v višini delovnega pulta. Pomembno je zadostno število 

vtičnic in dobra osvetljava. 
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Sam delovni pult mora biti iz zdravstveno neoporečnih materialov, ki so odporni proti vodi, 

kislini, bazam in tudi proti mehanskim poškodbam. Ravno tako naj bo dovolj velik in enostaven 

za čiščenje. Stik med delovno površino in pultom pa mora biti nepropusten za vodo. 

 

5. PROSTOR ZA TOPLOTNO OBDELAVO HRANE (od 60 do 120 cm) 

  

Med elemente za toplotno obdelavo hrane spadajo štedilnik oz. kuhalna plošča, pečica, namizni 

ali vgradni žar, cvrtnik, napa ipd.). 

V novejših kuhinjah pečice skoraj vedno najdemo ločeno od kuhalne plošče, tako da so večinoma 

nameščene v višini zgornjega dela telesa gospodinje (spodnji rob v višini delovnega pulta), kar je 

ugodno, saj ni veliko sklanjanja, poleg tega je varnejše za otroke. 

 

Štedilnik je navadno nameščen v kuhinjskem nizu, lahko pa ga namestimo tudi v kot in v tem 

primeru imamo idealno možnost, da oblikujemo zanimivo kuhinjsko napo. 

 

6. ODSTAVNA POVRŠINA (od 30 do 40 cm) 

 

Navadno se nahaja ob centru za toplotno obdelavo hrane na desni strani in mora biti odporna 

proti vročini.  

 

V manjših kuhinjah se odstavni in servirni prostor lahko združita. 

 

7. PROSTOR ZA SERVIRANJE HRANE (od 60 do 90 cm)  

 

Nahaja se v bližini omare s servirno posodo in po možnosti v bližini jedilnice. Primeren za 

uporabo je tudi servirni voziček. 

 

8. SHRANJEVALNI PROSTOR ZA GOSPODINJSKE PRIPOMOČKE (od 60 do 90 cm) 

 

Omare za shranjevanje posode in drugih gospodinjskih pripomočkov so nepogrešljiv sestavni del 

vsake kuhinje.  
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4.4 KUHINJA IN DELOVNI TRIKOTNIK 

 

Pri postavitvi elementov v kuhinji je dobro upoštevati funkcionalni oz. delovni trikotnik, ki ga 

označujemo za nekakšno osnovno izhodišče dobrega kuhinjskega načrta, pri katerem naj bi vsota 

razdalj med hladilnikom, pomivalnim koritom in kuhalno ploščo ne znašala več kot 6,6metra. 

 

Stremimo pa seveda k temu, da je prehojena pot čim manjša, ne glede na obliko kuhinje: 

 

Enovrstna oz. enoredna kuhinja 

Kuhinja v nizu je primerna za ožje prostore, kjer je oprema zložena vzdolž ene same stene. 

Namestimo jo lahko tudi v kuhinjsko nišo ali na hodnik, vendar je z vidika ekonomije korakov 

precej problematična, saj so razdalje med delovnimi centri prevelike, kar pomeni več gibanja in 

porabe časa med pripravo hrane.  

 

Najmanjša primerna širina prostora je 180cm, minimalna priporočljiva dolžina niza pa 360cm. 

 

Slika 6: Enovrstna oz. enoredna kuhinja 

 
  Vir: http://www.gorenje.rs/  

 

 

Dvovrstna oz. dvoredna kuhinja 

Primerna za širše prostore, saj je oprema razporejena ob dveh nasprotnih stenah. Primerna širina 

med nizi mora biti od 120 do 165cm. Prehod mora biti namreč dovolj širok, da se srečata dve 

osebi. 
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Navadno sta kuhinjska niza ob steni, možna pa je tudi pregrada med sosednjim prostorom. 

Slabost take kuhinje je edino v tem, da se tla pri prenašanju hrane iz ene na drugo stran hitreje 

umažejo. 

 

Slika 7: Dvovrstna oz. dvoredna kuhinja 

 
            Vir: http://www.gorenje.rs/ 

 

Kuhinja v obliki črke L 

Je zelo praktična razporeditev. Elementi so razporejeni ob dveh stikajočih se stenah. Največjo 

učinkovitost pa dosežemo, če pomivalno korito, hladilnik in kuhalno ploščo postavimo čimbolj 

proti sredini L-a in so razdalje med delovnimi centri majhne.       

 

Slika 8: Kuhinja v obliki črke L 

 
             Vir: http://www.gorenje.rs/  
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Kuhinja v obliki črke U 

Prostor mora biti širok od 240 do 270cm. Takšna postavitev je idealna, saj nudi veliko delovne 

površine. Niz omogoča optimalno razporeditev delovnih centrov. Tak tip kuhinje je lahko ob eni, 

dveh ali treh stenah. Slabost take kuhinje so le kotni elementi, kjer je izkoristek prostora lahko 

problematičen, pa tudi dražji so.  

 

Slika 9: Kuhinja v obliki črke U 

 
           Vir: http://www.gorenje.rs/ 

 

Kuhinja s polotokom 

L ali U postavitve, kjer se en niz z zalomom odpira v prostor in služi kot neke vrste pregradni 

element med prostori z različno namembnostjo. Primerno za velike prostore. 

 

Polotok je lahko dodatna miza za zajtrk, lahko je delovni, servirni ali barski pult, lahko pa ga celo 

dopolnimo s policami, vitrinami... 

 

Najdemo jih predvsem v modernih stanovanjih. 
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Slika 10: Kuhinja s polotokom 

 
              Vir: http://www.gorenje.rs/ 

Kuhinja z otokom 

Primerno predvsem v tistih stanovanjih, kjer kuhinja predstavlja del večjega bivalnega prostora. 

Sama funkcionalnost kuhinje z otokom je odvisna od razmestitve pohištva oz. delovnih centrov. 

Otok je idealen za hkratno delo več ljudi. Slabost takih kuhinj je le v tem, da zavzame zelo veliko 

prostora.  

Slika 11: Kuhinja z otokom 

 
            Vir: http://www.gorenje.rs/ 

 

 

Polkrožni kuhinjski niz 

Gre za zasnovo, kjer si elementi sledijo v polkrogu. Če je zaporedje pravo, gre za izredno 

funkcionalen tip kuhinje, saj se izognemo mrtvim kotom. Ker za tako kuhinjo potrebujemo velik 

prostor, je precej redka. 
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Seveda pa pri izbiri oblike kuhinje niso pomembne samo mere prostora in pravokotnost vogalov. 

Če kuhinja ni vnaprej načrtovana že pri izdelavi prostora, se moramo ozirati tudi na mere oken in 

vrat ter način odpiranja, napeljavo vode in elektrike, odtoke in zračnike, dimenzije in lokacije 

grelnih teles ter možnosti priklopa aparatov (električna inštalacija). 
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5 MATERIALI KUHINJSKE OPREME 

 

Pri opremi kuhinje se po eni strani vračamo k topli in z nostalgijo obarvani kuhinji, kjer 

prevladuje uporaba naravnih materialov. Po drugi strani pa je za zadnje modne smernice značilna 

kuhinja minimalističnega videza. To je oprema čistih linij, ki daje videz sterilne čistoče in kjer 

prevladujeta kovina in steklo. Vendar pa so to modne posebnosti in ne moremo govoriti o nekem 

razvoju kuhinjske opreme prihodnosti, saj se razvoj kaže predvsem v razvoju elementov bele 

tehnike, ki je vse bolj računalniško programirana. 

 

5.1 MATERIALI OSNOVNE OPREME V KUHINJI 

 

V nadaljevanju so opisani materiali, ki se jih uporablja pri izdelavi osnovne opreme v kuhinji. 

5.1.1 Ploskovni material 

 

5.1.1.1 Iverka ali iverna plošča 

  

Je lepljena plošča iz lesnih drobljencev (lesni ostanki, žagovina, oblovina in podobno), ki imajo 

premer nekaj milimetrov. Delce zmešajo z lepili na osnovi umetnih smol in jih pod visokimi 

temperaturami stisnejo v ravne plošče različnih debelin, v eni ali več različno debelih plasteh. 

Gre predvsem za drobljence bora, jelše, topola, smreke, jelke, bukve in recikliranega lesa. Zaradi 

svojih specifičnih lastnosti je material primeren za nadaljnjo obdelavo. Katero ploščo uporabiti pa 

je odvisno od končne uporabe - korpus, pult, predelna stena, akustična plošča... 

 

Ločimo več vrst ivernih plošč. Primerne za uporabo pri izdelavi pohištva so na primer: 

 

Surove iverne plošče 

Sestavljene so iz različno velikih kosov lesa in so sprešane skupaj z majhno količino 

formaldehidne smole. Primerne so za furniranje, za oblepljanje s folijami, za oblepljanje z 

laminati, za lakiranje, za druge namene v pohištveni industriji (oblazinjanje...). 
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Slika 12: Surove iverne plošče 

 
       Vir: http://www.lc-novak.si/  

 
 

Vlagoodporne iverne plošče 

Izdelane so s pomočjo melaminske smole, ki omogoča vlagoodpornost. Večinoma se uporablja za 

izdelavo pohištva, ki je nameščeno v vlažnih okoljih kot npr. kuhinjske delovne plošče, 

podkoritne omarice, kopalniško pohištvo... 

 

Slika 13: Vlagoodporne iverne plošče 

 
  Vir: http://www.lc-novak.si/  
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Ognjeodporne iverne plošče 

Izdelane so iz zmletega lesa, pomešanega z ognjeodporno snovjo, ki ne vsebuje azbesta. 

Uporabljamo jo za pohištvo v javnih prostorih, razstavnih salonih, hotelih... 

 

Slika 14: Ognjeodporne 

 
Vir: http://www.lc-novak.si/  

 
 

Lahke iverne plošče 

Sestavljene so iz različno velikih kosov lesa, sprešanih z majhnimi kroglicami stiroporja, kar 

omogoča 30 odstotkov manjšo težo iverne plošče. Uporablja pa se lahko na popolnoma enak 

način kot standardne iverne plošče. 

 

Iverokal ali luknjasta iverica 

Narejena je iz surove iverne plošče, ki je po celotni dolžini širinsko vrtana. Uporablja se pri 

izdelavi vratnih kril, kar omogoča zmanjšanje teže vratnega krila za 50% v primerjavi s polnimi 

vratnimi krili. Ker se le malo razteza, je še posebej primeren za vratna krila z občutljivo površino.  
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Slika 15: Iverokal ali luknjasta iverica 

 
             Vir: http://www.lc-novak.si/  

 
 

 

Iveral ali oplemenitena iverka 

Gre za iverko, ki jo na zgornji in spodnji strani obdelajo z dekorativno plastjo. Gre za 

melaminsko smolo oz. folijo. V pohištveni industriji se iveral izdeluje po standardnih debelinah 

od 8 do 25 mm. Na robovih iverala je vidna iverka, ki se jo zaščiti z različnimi nalepkami oz. 

folijami pri cenenih omarah, trakovi za lepljenje (PVC, ABS, melaminski trakovi...) ali furnirjem.  

  

Izbira dekorja je izredno bogata, in sicer tako barv kot vzorcev.  

 

Slika 16: Dekor - iveral 

 
     Vir: http://www.lc-novak.si/  
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Na voljo pa so tudi mnogi lesni dekorji. 

 
 

Slika 17: Lesni dekor 

 
   Vir: http://www.lc-novak.si/  

 
 

Prav tako lahko izbiramo tudi med različnimi tipi površin – gladka, porasta, z različnimi 

teksturami; sijoča ali mat. 

Je zelo trpežen material, ki je higiensko neoporečen in enostaven za čiščenje. 

 

Iveral plošče se uporablja za kuhinjsko, kopalniško in pisarniško pohištvo, za pohištvo v 

bolnišnicah in laboratorijih, za stenske obloge, za opremo prevoznih sredstev (železniški vagoni, 

avtobusi, letala, ladje), za opremo restavracij…  

 

V kuhinjah je primeren tako za ohišja omaric in vratca kot tudi za pulte. 

5.1.1.2 Trakovi za robljenje 
 
 
Kot že omenjeno ima iveral oplemeniteno zgornjo in spodnjo ploskev. Na robovih pa je še vedno 

vidna iverka, ki jo je treba dodatno zaščititi, saj jo v nasprotnem primeru lahko poškodujejo 

vlaga, udarci in razne druge mehanske poškodbe. V praksi se za zaščito najpogosteje uporabljajo 

ABS, PVC in melaminski trakovi, ki jih na visoki temperaturi prilepimo na robove oplemenitene 

iverke, kjer je bila razrezana. 
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ABS robni trak (akrilonitril-butadien-stiren) 

Imajo mnoge kakovostne lastnosti, kot so velika površinska trdota, velika udarna žilavost, dobra 

površinska obstojnost, dobra toplotna obstojnost in vodoobstojnost. 

 

Ločimo enobarvne, potiskane z dekorjem in potiskane s fantazijskim vzorcem. Uveljavljajo pa se 

tudi trakovi z reliefno strukturo in 3D trakovi. 

 

Trakovi so enake barve kot iveral plošče. Izbira temelji na potrebah in željah posameznika. 

 

Odlično so odporni na raztopine in površinske praske, saj so zaščiteni z UV obstojnimi laki.  

 

Hrbtna stran ABS robnih trakov je prednanešena s tako imenovanim »prajmerjem« ali 

prednanosom, ki omogoča dobro oprijemnost talilnih lepil.  

 

Zaradi odličnih lastnost so vse bolj razširjeni. 

 
Slika 18: Abs robni trak 

 
            Vir: www.fibo.si/ 
 

PVC robni trakovi 

So zelo podobni ABS trakovom. 

 

Melaminski robni trakovi 

So impregnirani z melaminsko smolo (osnova je papir) in so dobavljivi v vseh standardnih 

širinah kot tudi v širinah po naročilu. 
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Lahko se odločamo med enobarvnimi, fantazijskimi in lesnimi vzorci. Obstajajo pa tudi imitacije 

kamnov ali vezane plošče. 

 

Uporabi se jih na mestu, kjer je bila plošča zrezana. S tem jo zaščitimo oz. dekoriramo. 

Kar pa se tiče mehanskih lastnosti, so melaminski robni trakovi enostavni za uporabo in tako 

primerni tudi za amaterje, ki jih lahko z likalnikom preprosto pričvrstijo na površino, ki se 

obdeluje. 

 

Slika 19: ABS-PVC robni trak 

 
              Vir: http://www.les3.si/  

 

5.1.1.3 MDF (Medium densiti fiberboard) ali mediapan 

 
Gre za razmeroma nov material, ki počasi nadomešča iverko in masiven les, in sicer zaradi velike 

možnosti obdelave. Ločimo: 

 

Surove MDF plošče 

so srednje goste vlaknene plošče iz lesenih vlaken (bukev, smreka, jelka) z dodatkom smole. 

Imajo enotno strukturo in gostoto ter so obojestransko gladke. So visoko kvalitetne, homogene in 

stabilne plošče. Ker imajo bolj fino strukturo kot iverka, se jih lahko tudi rezka, profilira robove, 

dela utore... Plošče so primerne za oplemenitenje z melaminskim papirjem za lakiranje in 

oplaščanje. Robov ni potrebno zaščititi z robnim trakom, saj se lahko čeznje povleče folije ali 

laminate, s katerimi je obdelana sprednja ploskev (pri iverki se ostri robovi lahko krušijo). 

Večinoma se uporabljajo za izdelavo pohištva. 
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Slika 20: Surove MDF plošče 

 
    Vir: http://www.slovenijales-trgovina.si 

 

Oplemenitene MDF plošče 

gre za surove MDF plošče, ki so oplemenitene s folijo, furnirjem ali ultrapasom. Uporabi se jih 

namesto iverala za prostore, kjer je povečana vlaga, kjer se temperatura in vlažnost hitro 

spreminjata ali kjer je potrebna obdelava robov. 

 

Pretežno se jih uporabi za kopalniško pohištvo in za kuhinjske fronte. 

 
Slika 21: Oplemenitene MDF plošče 

 
   Vir: http://www.lc-novak.si/  

 

 

Akrilne MDF plošče 

so plošče z izredno visokim sijajem. Odlikujejo jih dobre mehanske lastnosti, odpornost na vlago 

in zunanje vplive ter UV žarke, zaradi česar ne bledijo. Na sprednji strani so zaščitene s folijo. 
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Slika 22: Akrilne MDF plošče 

 
     Vir: http://www.slovenijales-trgovina.si  

 

5.1.1.4 Vezana plošča 

 
Izdelana je iz več slojev med seboj lepljenih furnirjev različnih debelin in različnih drevesnih 

vrst, lepljenih z različnimi lepili.  

 Različna sestava po drevesni vrsti oziroma njihova kombinacija pomeni različno uporabo 

posamezne vezane plošče.  

Vezane plošče se odlikujejo zaradi lahke obdelave, trdnosti, nosilnosti, naknadnega brušenja, 

možnostji nanašanja fenolnega filma, vodoodpornosti… (http://www.frischeis.si/ploskovni-

material/vezane-plosce) 

5.1.1.5 Laminat ali ultrapas 

 

Je umeten večplasten material – papir, impregniran z melaminsko in fenolno smolo, ki jih pri 

visokih temperaturah in pod visokim pritiskom stiskajo v različno debele plošče. Ali drugače – 

podlogo predstavlja nekaj celuloznih slojev, ki jih impregnirajo s fenolno smolo. Nanjo nanesejo 

plast vpojnega visokokvalitetnega papirja, ki ga zalijejo in zaščitijo z melaminsko smolo ter 

stisnejo v posebnih stiskalnicah. Z laminatom oblagajo osnovne lesne površine. 
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Slika 23: Prerez laminata 

 
1. Krovna plast s posebno impregnacijo (trpežen zaš čitni sloj) 

2. Dekorativni laminat s posebno impregnacijo 
3. Posebna HDF nosilna ploš ča z zaščito pred vdorom vlage aquaResist® 

4. Izravnalni laminat 
5. Tlak 

 
   Vir: http://www.vgradimo-vam.si/ 

 

Značilna je izredno trda in neporozna površina, ki je odporna na kemične, termične in mehanske 

vplive. Vse to je vidno v visoki odpornosti proti udarcem, praskam, temperaturi in veliki 

odpornosti proti kemikalijam, ki se uporabljajo doma v kuhinji (kuhinjska vratca, mize, pulti...) in 

drugje po hiši. 

 

V pohištveni industriji se laminate uporablja predvsem za izdelavo notranjega pohištva, 

kuhinjskih pultov in front, notranjih vrat, miz – pisalnih in jedilnih, okenskih okvirjev in polic ter 

laboratorijske opreme. Da se jih lepiti, rezati, rezkati, vrtati ali skobljati. Na voljo je tudi bogat 

izbor barv in dekorjev tudi po naročilu. 
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Slika 24: Laminati 

 
  Vir: http://www.slovenijales-trgovina.si/  

 

5.1.2 Furnir 

 

Furnir je naravni material. Lahko je rezan, žagan ali luščen iz hlodovine na različne debeline. 

 

Ločimo furnir (o listu furnirja govorimo takrat, ko je furnir debel od 0,5 do 2 mm) in mikro furnir  

(debelina znaša nekaj desetink milimetra). 

 

Pridobivamo ga na naslednje načine: 

 

1. Z rezanjem 

Pridobimo lahko furnir vertikalne, horizontalne ali poševne izvedbe. Ta plemeniti furnir se 

uporablja za oplemenitenje vidnih površin. 

 

2. S centričnim luščenjem 

Dobimo neprekinjeno preprogo furnirja, ki ga krojimo na mokrih škarjah. 

 

3. Z ekscentričnim luščenjem 

Gre za kombinacijo luščenja in rezanja in je bolj gladkega odreza. 

Furnir se lepi na osnovo iz iverke ali MDF-ja, nato se ga s prozornim ali barvnim lakom zaščiti. 

Ima popolnoma naraven videz. 
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Slika 25: Furnir 

 
           Vir: http://www.wood-design.si/ 

 

5.1.3 Folije 

 

Folije so tanke umetne snovi, narejene iz ene snovi, ki se jih uporablja za oblaganje lesnih 

kompozitov. Najpogosteje se uporablja folije, ki so narejene iz istih materialov kot robni trakovi 

(termoplastične folije - recimo PVC ali PP folije). Dobavljive so v številnih barvnih odtenkih ter 

imitacijah lesa (imitacija masive). Nekatere folije, kot je recimo ALKORCELL, se vse pogosteje 

uporabljajo v pohištveni industriji, saj se material lahko reciklira, ne vsebujejo formaldehidov, so 

odporne na praske, barvno obstojne in vsestransko uporabne.  

 
Slika 26: Folije 

 
Vir: http://www.hit.is 
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5.1.4 Masiva – les 

 

Lés je organski material, primarno se nahaja v deblih dreves ali grmov. Suh les je sestavljen iz 

celuloze (40 - 50%) in hemiceluloze (25 - 30%) ter veziva, imenovanega lignin (25 – 30%). (Vir: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Les) 

 

Drevo raste tako, da se rastni vrh podaljšuje, pod njim pa se deblo debeli. Vsako leto nastane 

okrog debla nova plast lesa, skorja pa se hkrati razširja, poka, včasih olušči. Enoletnemu prirastku 

pravimo “branika” in v njej lahko razločimo kolobar hitrejšega spomladanskega prirastka in 

kasnejšega poletnega in jesenskega prirastka, ki nastaja počasneje. Če ima drevo dobre pogoje za 

rast, je letni prirastek večji in branike so širše. Les s širokimi branikami pri mizarjih ni posebno 

cenjen, zelo pa je lahko uporaben kot pomožni gradbeni les, ker je cenejši. Temnejšemu delu v 

sredini debla pravimo “jedro” ali “črnina” - tam je les najbolj kakovosten. Svetlejši pas, ki ga 

obdaja, imenujemo “beljava” - les je tam mehkejši in manj odporen.  

 

Najbolj optimalni čas za sečnjo je pozno jeseni, pozimi ali zgodaj spomladi, saj je takrat drevo v 

mirovanju in se po njem ne pretakajo življenjski sokovi. Spomladanski les je najslabši ravno zato, 

ker se po njem pretaka največ sokov, posledično se tudi najdlje suši in se krivi. Najbolj je črviv in 

velikokrat bolan. Pri sami bolezni ima velik vpliv starost drevesa, saj so mlada drevesa še posebej 

neodporna na razne bolezni. Prestaro drevo pa izgubi vse najboljše lastnosti. 

 

Po sečnji mora biti les seveda tudi pravilno obdelan in shranjen, drugače je neuporaben. 

Hlodovino razrežejo vzdolžno tako, da je izkoristek največji. Ločimo desno in levo stran hloda. 

Desna stran je tista, ki je v deblu bližja sredini, leva stran pa tista, ki je od sredine bolj oddaljena.  

 

5.1.4.1 Sušenje lesa 

 

Naravno na zraku 

Sušenje je dolgotrajnejše. Les mora biti dvignjen od tal, in sicer 30 do 50 centimetrov. Deske 

morajo biti na podnožju zložene tako, da zrak kroži. Desna stran je obrnjena proti vrhu, les pa je 

očiščen vse žagovine in drugih nečistoč. Med posameznimi vrstami desk so letve, postavljene 
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prečno na deske. Ker so skladovnice večinoma postavljene zunaj, jih je potrebno dodatno zaščititi 

pred dežjem in soncem. 

 

Čas sušenja je odvisen od mnogih zunanjih dejavnikov, na katere nimamo vpliva (temperatura, 

vlaga veter...). Petcentimetrski smrekov ploh se suši približno dve leti in pol, hrastov pa pet let. S 

prekladanjem skladovnice lahko čas sušenja nekoliko izboljšamo, saj se zgoraj zložene deske 

sušijo hitreje kot tiste spodaj.  

 

Umetno v sušilnicah 

Sušenje je hitrejše.  

 

5.1.4.2 Barva lesa 

 

Barva lesa se lahko tudi pri isti vrsti razlikuje med posameznimi drevesi, kar je odvisno od 

pogojev, v katerih je posamezno drevo raslo. Barva se spreminja tudi s časom, mestom uporabe 

in obdelavo. Svetle vrste lesa, na primer smrekovina, jelovina, lipovina in javorovina, s časom 

porumenijo. Smrekovina in jelovina na prostem posivita, hrastovina potemni. Znano je, da lahko 

barvo lesa tudi umetno spremenimo. Vsaka zaščita s sredstvi za zatiranje lesnih škodljivcev, z 

laki ali lazurami povzroči, da je les videti temnejši. Z lazurami lahko dosežemo različne barvne 

odtenke.  

 

5.1.4.3 Napake lesa 

 

Na drevo v času njegove rasti delujejo različni vplivi od mehanskih, temperaturnih, bolezenskih 

do različnih škodljivcev. Les le redkokaterega drevesa je zato v celoti povsem brezhiben. 

Pojavljajo se različne anomalije. Nekatere samo v določenem delu debla, druge po vsem deblu. 

Nekatere so manj moteče in je les kljub temu uporaben, nekatere pa niso sprejemljive in les lahko 

uporabimo samo za kurjavo. 

 

 



                                                                                                                                                                                                            Nina Koren Maček 
MATERIALI PRI KUHINJSKI OPREMI  

47  

V nadaljevanju so opisane najpogostejše napake lesa: 

 

1. Napake rasti 

Razpoke 

* Žarkovne razpoke – širijo se radialno navzven iz starejšega dela debla in nastanejo 

 zaradi pomanjkanja življenjskih sokov. Tako deblo v mizarstvu in stavbarstvu ni 

 primerno. 

* Jedrne razpoke – tečejo od jedra po vsej črnjavi. Tudi tak les ni uporaben. 

* Zimske razpoke – pojavljajo se v zunanjem mlajšem lesu zaradi mraza, in sicer na 

 najbolj izpostavljenih predelih. Beljava se ob mrazu skrči in ko ne more več objemati 

 črnjave, poči. Razpoka se ponavadi obraste, vendar je izkoristek debla tudi zmanjšan. 

* Obročaste razpoke – nastanejo, ko se zunanji del debla odlušči od notranjega (mehanske 

poškodbe, delovanje mikroorganizmov, neenakomerna rast ipd.). Tak les ni uporaben. 

 

Grče 

So posledica razvejanosti drevesa. Lahko rečemo tudi, da so ostanki vej v deblu. Bolj kot je drevo 

razvejano, več ima grč in tudi to močno zmanjšuje rabo, vrednost in uporabnost lesa. Grčav les je 

cenejši. Z grčami je bolj obremenjeno deblo iglavcev, saj se veje pričnejo že pri tleh. Grčav les je 

težje obdelovati, poleg tega je tudi manj trden in prožen. 

 

Zavita rast  

O njej govorimo, kadar se lesna vlakna kot v vijačnici sučejo okoli sredice. Ker se tudi deske 

takega lesa kasneje zvijajo, za kaj drugega kot za pomožni les v gradbeništvu ni uporaben. 

 

Ekscentrična rast  

Stržen je ob strani debla, prerez pa je elipsa. Takšna rast se pojavi zaradi različnih mehanskih sil 

ali različnega obsončenja. Najbolj pogosta je pri drevesih ob robu gozda in drevesih, ki rastejo na 

strmini. Les ni enakomerno obarvan. Deske takšnega debla se rade trgajo in zvijajo, zato je les 

tudi manjvreden. 
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Dvojni stržen 

Nastane, če se dve debli pri rasti združita v eno. Tak les je manjvreden. 

 
 

Slika 27: Skladiščenje lesa in napake lesa 

 
                 Vir: http://www.gradim.si/ 
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2. Smolnatost lesa 

Pogosto se pojavlja pri iglavcih (smreka, macesen, bor). Smolnate vrečke, ki nastanejo med 

branikami, otežujejo obdelovanje lesa in znižujejo njegovo estetsko vrednost. Takšen les je 

predvsem za mizarsko obdelavo manj vreden. 

 

Slika 28: Smolnatost 

 
      Vir:  http://www.ednevnik.si/ 
  

3. Bela trohnoba 

Les je svetlo obarvan, zaudarja po trohnobi, gnili deli se svetlikajo. Trdnost lesa je razpolovljena. 

Razpade po vlaknih. Pojavlja se predvsem pri iglavcih. 

 

Slika 29: Bela trohnoba 

 
              Vir: http://www.silvaprodukt.si/ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            Nina Koren Maček 
MATERIALI PRI KUHINJSKI OPREMI  

50  

4. Piravost 

Pojavijo se bele lise. Les je na nekaterih delih že popolnoma strohnjen, zraven pa so še vedno 

sloji zdravega lesa. Povzročajo jo podobne glive kot belo trohnobo. 

 
Slika 30: Piravost 

 
            Vir: blog.dnevnik.hr 

 

5. Rjava trohnoba 

Glive, ki jo povzročajo, spadajo med najpogostejše in najbolj učinkovite uničevalce lesa. Ko se 

drevo okuži, se najprej pojavijo rdečkastorjave lise, ki se razširjajo. Na tem mestu postane les 

manj trden. Sčasoma se zdrobi v rjavkasto snov. Rjava trohnoba se lahko razvije iz predhodne 

bele trohnobe, lahko zaradi nezadostne prehranitve, lahko pa tudi zaradi nepravilnega sušenja ali 

skladiščenja žaganega lesa. Pojavlja se predvsem pri iglavcih, vendar jo najdemo tudi pri 

listavcih. 

 

Slika 31: Rjava trohnoba 

 
            Vir: http://www.silvaprodukt.si/ 
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6. Modrivost 

Pojavlja se kot modrenje lesa v beljavi. Povzroča jo več vrst gliv. Največkrat nastane zaradi 

skladiščenja v vlažnem okolju. Če ob okužbi pravočasno ukrepamo in  les uspešno osušimo, ga 

lahko še rešimo. Modri odtenek pa ostane. V kolikor nam reševanje ne uspe, se modrina nadaljuje 

v rjavo trohnobo. Pojavlja se predvsem pri iglavcih, najbolj občutljiv je bor. 

 
Slika 32: Modrivost 

 
     Vir: http://www.zdravgozd.si/ 

 

7. Gobavost 

Pojavlja se lahko na rastočem lesu ali na vgrajenem. Povzročajo jo glive. 

 

5.1.4.4 Lak 

Lesene površine nam dajejo občutek pristnosti, harmonije in domačnosti. Za zaščito in 

dekoracijo, ki si jo les zasluži, je na voljo veliko različnih premaznih sredstev. Katerega bomo 

izbrali pa je odvisno tako od unikatnih značilnosti lesa kot želenega končnega videza in pogojev 

izpostavitve. 

 

Pred lakiranjem je potrebno temeljito očistiti leseno površino. Podlaga mora biti trdna, suha in 

čista, brez slabo vezanih delcev, mastnih madežev ali druge umazanije. Les mora biti tudi 

konstrukcijsko pravilno obdelan. Vlažnost lesa listavcev naj ne presega 12%, iglavcev pa 15%. 

Smolnate površine pa se očisti z nitroglicerinskimi razredčili. 

 

Laki so emajli brez pigmentov, v preteklosti so jih uporabljali pri lesu na prostem, kadar so želeli 

obdržati čimbolj naraven videz lesa. Pri uporabi lakov prihaja do podobnih težav kot pri emajlih. 
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Ker laki ne vsebujejo pigmentov ali polnil, je potrebno les (oziroma njegove komponente, ki 

absorbirajo UV sevanje) zaščititi pred rumenenjem in temnenjem. Običajno so jim dodani t. i. 

UV absorberji. Vse glavne sestavine lesa so namreč občutljive na UV svetlobo, še najbolj pa 

lignin. Rezultat degradacije lignina je nastanek snovi, ki se z lahkoto izpirajo s površine lesa. 

Rezultat izpiranja z vodo in delovanja UV žarkov je hitrejše obarvanje površine v sivo barvo in 

odstranjevanje lesa, še posebej ranega. Tako nastane značilna reliefna površina. Stopnja 

degradacije je proporcionalna času izpostavitve sončni svetlobi, pri direktnih izpostavah pa še 

močnejša.  

 

Poliuretanski laki imajo pomembno mesto v površinski obdelavi pohištva. Tvorba filma in 

utrjevanje poteka po specifični reakciji s trdilcem, zato jih uvrščamo med reakcijsko utrjujoče 

materiale. Pri industrijskem lakiranju pohištva so se uveljavili dvokomponentni poliuretanski 

sistemi, ki se jih lahko dobi kot brezbarvna ali pigmentirana premazna sredstva. 

 

Prednosti poliuretanskih lakov: 

* dolgotrajna površinska zaščita pohištva, 

* visoka površinska trdota in istočasna velika elastičnost, 

* dobre mehanske in kemijske odpornosti, 

* neproblematična obdelava različnih podlag, 

* sušenje ali pri sobni ali pri povišani temperaturi, 

* možnost različnih tipov obdelav, 

* večja požarna varnost. 

 

Pomanjkljivosti poliuretanskih lakov: 

* omejen uporabni čas mešanice, 

* občutljivost trdilca na zračno vlago 

* precej počasno utrjevanje sijajnih sistemov, 

* višja cena. 
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Za obdelavo s poliuretanskim sistemom se odločimo, kadar je zahtevana visoka kemijsko-

fizikalna odpornost obdelovancev kadar želimo polne, bogato obdelane površine ter visokosijajne 

površine (npr. kuhinjsko in kopalniško pohištvo ter poslovni prostori). 

 

Na tržišču pa se vse pogosteje pojavljajo tudi vodorazredčljivi laki , namenjeni predvsem za 

lakiranje notranjega pohištva. So novejši in z ekološkega vidika ugodnejši premazni sistemi. 

Njihova poraba danes narašča predvsem zaradi strožjih emisijskih predpisov in manjšega 

obremenjevanja okolja. 

 

Osnovna komponenta pri vodnih premazih je disperzija polimerov (poliakrilatov, poliuretanov, 

alkidov, poliestrov) fino porazdeljenih v vodi. 

 

Prednosti vodorazredčljivih lakov: 

* so ekološko ugodnejši, 

* topilo oz. razredčilo je voda, 

* enostavni so za pripravo, 

* aplicira se jih lahko na več načinov (brizganje, valjčno nanašanje, polivanje, umakanje), 

* delovno opremo se enostavno čisti. 

 

Pomanjkljivosti vodorazredčljivih lakov: 

* sušenje obdelanih površin traja dlje, 

* lesna vlakna se dvigujejo, zato mora biti obdelovana površina intenzivno pobrušena, 

* shranjuje se pri temperaturi med 5 in 30°C (ne sme zmrzniti), 

* shranjuje se lahko izključno v nerjaveči embalaži. 

 

Uporabljajo se za obdelavo galanterijskega pohištva, otroškega pohištva, elementov za predsobe 

in spalnice, torej za lakiranje površin, ki ne bodo izpostavljene vremenskim vplivom in 

kemikalijam. 
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5.1.5 Steklo 

 
Steklo je podhlajena tekočina (to je pod temperaturo zmrzišča ohlajena tekočina, ki pa ne 

kristalizira). Čeprav navidezno trdno, ima steklo zgradbo tekočin, ker so delci razporejeni brez 

pravega reda (amorfni). Steklo v resnici teče, vendar zelo počasi (P.W.Atkins, 1997, str.100). 

 

Steklo pridobivajo iz mešanice kremenčevega peska, apnenca in natrijevega karbonata, ki jo v 

peči stalijo pri približno 1500 stopinjah Celzija. Nastane zmes silikatov, ki se strdi v trdno steklo, 

ki je bolje definirano kot izredno viskozna tekočina. Lahko dodajajo še druge okside za 

borosilikatna stekla ('Pyrex') ali oksosoli, da s tem dobijo steklo z želenimi lastnostmi. Obarvana 

stekla dobijo z dodatki različnih snovi stekleni mešanici, kot so kadmijev selenid ali koloidno 

zlato za rdeče steklo in kobaltov(II)oksid za modro steklo (P.W.Atkins, 1997, str.305). 

 

V kuhinji so iz stekla lahko kuhinjske fronte in stekleni pas nad pultom. 

 Ena od največjih prednosti steklenih oblog je ekstremna in neprimerljiva higieničnost. V 

površini stekla ni razpok, v katerih se lahko skrivajo bakterije ali plesni in se tam razmnožujejo, 

kot je to v mnogih ostalih materialih. Je tudi temperaturno in mehansko popolnoma odporno. 

 

5.1.6 Materiali z mineralno osnovo 

 
Naravni kamen  

Marmor je metamorfna kamnina, ki je nastala s kristalizacijo apnenca. 

Marmor je priporočljiv za notranje prostore (npr. okenske police), kjer ni izpostavljen  

vremenskim vplivom in fizičnim poškodbam. Nasprotno je granit mnogo trdnejši in odpornejši 

naravni kamen (http://www.marnit.si/marmor.php). 

Poleg enkratnosti svojega optičnega učinka je naravni kamen granit higienski, odporen proti 

kislinam, odporen proti rezom, neobčutljiv na vročino in zelo nezahteven za vzdrževanje. 

Naravni kamen ne sprošča škodljivih hlapov. Elektrostatičen naboj in nastajanje prahu bosta z 

uporabo naravnega kamna preprečena. Pri delovnih ploščah iz naravnega kamna (granita) ni 

strahu pred praskami in madeži. 
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Umetni kamen 

Umetni kamni so izdelani iz mletega naravnega kamna, umetnih primesi (ekspanzijskih smol, ki 

povečajo volumen) in dodatkov, ki povezujejo. Kamen ostane barvno in karakterno popolnoma 

nespremenjen (http://www.marvingrad.si/index.php). 

 

Slika 33: Umetni kamen 

 
         Vir: http://www.slonep.net/ 

 

Beton 

Beton je umetna mešanica veziva (cement), grobega in finega agregata (pesek, prod, gramoz) in 

vode. Poleg teh osnovnih sestavin lahko vsebuje tudi kemijske in/ali mineralne dodatke. V 

sodobni tehnologiji se v sestavo betona dodajajo razna polnila, kot so polimeri, vlakna, ki 

bistveno spremenijo osnovne lastnosti betona (krhkost, krčenje, trdnost) 

(http://www.slonep.net/gradnja/gradbeni-materiali/beton-2565). 

 

Beton ni primeren le za pločnike ali dvorišča, zato ga lahko uporabimo tudi v kuhinji. Z 

dodajanjem barve in poliranjem lahko naredimo popolnoma gladko površino in dosežemo izgled 

katerega koli naravnega kamna. Vzdrževanje takšne površine je dolgotrajno, ker je potrebno 

redno voskanje, da preprečimo nastajanje madežev in poškodb, ki nastanejo zaradi vode. 

(http://topkuhinje.si/) 
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Keramika 

Keramične ploščice so priljubljena stenska, talna in fasadna obloga. So nenadomestljive v 

kopalnicah, pogosto pa z njimi obložimo tla in stene tudi v kuhinjah, tla na hodniku in v predsobi, 

na balkonih, stopniščih, vhodnih avlah, bazenih, industrijskih objektih in podobno. Odporne so 

na različne vrste umazanije in lahko jih je čistiti. 

Keramična ploščica, če jo pogledamo v preseku, je sestavljena iz dveh slojev: biskvita in glazure. 

Biskvit je, grobo rečeno, glineno telo ploščice, žgano pri visoki temperaturi. Lahko je svetlo sive 

ali rdečkaste barve, kar je odvisno od sestave. Svetli biskvit vsebuje aluminijaste okside in je 

kakovostnejši, rdečkasti pa železove. 

Glazura je prevleka čez biskvit na zgornji strani in je lahko sijajna ali mat. Sijajne glazure so 

precej bolj nežne in vsebujejo svinčene spojine. Določene talne ploščice so lahko tudi 

neglazirane, kar velja za klinker in pa gres porcelanaste ploščice. Slednjim že v maso primešajo 

določen pigment. 

Slika 34: Keramika - presek 

 

    Vir: http://users.volja.net/mzlatko/ 

 

Proizvodnja keramičnih ploščic je zapleten proces, ki potrebuje tudi veliko energije, saj ploščice 

žgejo pri temperaturah od 800 do 1200 °C.  

Proces poteka nepretrgano na tekočem traku in ga vodijo računalniki. Včasih je žganje trajalo 

skoraj ves dan, zdaj pa od pol ure do ure (http://www.gradim.si/gradnja-in-gradiva/keramicne-

ploscice.html). 
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5.1.7 Kompozit 

Kompoziti so materiali, ki so sestavljeni iz dveh ali več komponent. Lahko jih sestavljamo v 

različne vrste sklopov, pri katerih se lastnosti posameznih komponent optimalno izkoriščajo. 

Kompozit projektantu omogoča tudi načrtovanje njegovih lastnosti. To pomeni, da se lahko 

izdela material, ki bo imel na različnih delih različne lastnosti (glede na predvidene obremenitve 

in izpostavljenost). Lastnosti kompozitnega materiala se razlikujejo od lastnosti posameznih 

materialov, ki ga tvorijo. Značilnost kompozitov je, da njihove lastnosti presegajo lastnosti 

osnovnih materialov zaradi njihovega medsebojnega vpliva v novonastalem materialu. V praksi 

je večina kompozitov sestavljena iz osnovnega materiala (matice) in armature (utrditveni 

material), ki poveča trdnost in togost. (Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Kompozit) 

 

Kompozitni materiali imajo navadno veliko prednosti pred klasičnimi materiali. Mnogi so 

odporni proti vodi, udarcem in toploti. Površine teh materialov so gladke. Ker ni rež in por je tudi 

vzdrževanje preprosto. 

 

Danes najbolj znani kompozitni material je Kerrock. 

 

Osnovni sestavini Kerrocka sta aluminijev hidroksid in polimerno vezivo na bazi akrila. 

 

Kerrock kupimo v ploščah, ki jih nato oblikujemo enako kot les, na običajnih strojih za obdelavo 

lesa. Uporabljamo lahko skoraj vse postopke: žaganje, vrtanje, rezkanje, brušenje, struženje, 

poliranje, skobljenje, lepljenje in termično oblikovanje, s pomočjo katerega dosežemo 2 in 3D 

oblike. Je obnovljiv, lahko se ga odstrani, preoblikuje in namesti na drugo mesto.  

 

Glavne značilnosti Kerrocka: 

• odporen proti udarcem, 

• odporen proti UV žarkom in gospodinjskim kemikalijam, 

• odporen proti bakterijam, 

• je neporozen, 

• 10-letna garancija, je obnovljiv, lahko se ga odstrani, ponovno namesti, spremeni njegovo 

obliko, 
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• je samougasljiv, 

• odporen je na vročo posodo, 

• je higienski (Kerrock – moderni univerzalni kompozitni material. Kuhinje in jedilnice, 

št.3, str.37.). 

 

Slika 35: Kerrock 

 
       Vir: http://www.webgradnja.hr 

5.1.8 Kovina 

Kovine je človek odkril kasneje kot les. Zaradi njihovih lastnosti in težavnosti pridobivanja jih ni 

tako množično uporabljal. Šele z razvojem kovinske industrije v 19. stoletju je prišlo do bolj 

množične uporabe kovin. Sčasoma so našle svoje mesto tudi kot pohištvo 

(http://www.slonep.net/dom-in-oprema/urejanje/kovine). 

Kovinsko pohištvo je zelo redko. Teža, videz in cena so neprivlačni dejavniki. Bolj kot za 

pohištvo, se kovine uporabljajo za pohištvene dodatke. Kovane kljuke vrat, lestenci, obrobe ipd. 

najdejo mesto v marsikaterem domu. Kovinski dodatki so lahko pika na i pri oblikovanju nekega 

prostora. Seveda pa ne smemo pozabiti na kovinske pipe in pomivalna korita, ki so sestavni del 

vsakega doma (http://www.slonep.net/dom-in-oprema/urejanje/kovine). 

 
Kovine lahko definiramo kot serijo pozitivnih ionov, obdanih z velikim številom delokaliziranih 

elektronov, ki ione povezujejo. Kovinska vez ni usmerjena, kot velja na primer za kovalentno vez 

v diamantu. Morje elektronov v kovinski zgradbi ne preprečuje prerazporeditve ionov. Zaradi 

neusmerjenosti kovinske vezi lahko kovine upognemo in oblikujemo. Diamanta in kristala 

kremena, za katera je značilna usmerjena kovalentna vez, pa ne moremo oblikovati tako kot 
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kovine. Premostitve skupin ionov skozi morje elektronov lahko dosežemo na različne načine, na 

primer s kovanjem, valjanjem, raztezanjem, krivljenjem in drugače. Tipični značilnosti kovin sta 

razteznost (sposobnost vlečenja v žice) in kovnost (sposobnost oblikovanja v tanke plošče) 

(P.W.Atkins, 1997, str.82). 

 

5.2 PULTI V KUHINJI 

 

Kuhinjski pult je med najbolj obremenjenimi deli sodobnih kuhinj. Obremenjen je z mehanskimi, 

toplotnimi, kemičnimi, estetskimi in atmosferskimi/okoljskimi obremenitvami. 

 

Mehanske obremenitve 

* ostri in trdi predmeti (pribor za pripravo hrane), 

toplotne obremenitve 

* neposredna bližina grelne plošče in drugih kuhinjskih aparatov (štedilnik, pomivalni 

stroj ipd.), 

kemične obremenitve 

* kemijsko aktivne substance (kis, kislina v sadnih sokovih, sol, jedilna soda, sredstva za 

čiščenje ipd.), 

vpliv vlage 

* vlažnost zaradi pare , neposreden stik z vodo pri pripravi hrane in stalen stik z lijaki, 

pipami in raznimi dovodi in odvodi vode ter s tem v zvezi z nastajajočim kondenzom, 

estetski vpliv - možnost obarvanja površine 

* agresivna barvila v tekočinah in živilih (črno vino, likerji, sokovi, kri, čaji, kava, barvila 

za posebne namene, sadje, dim ipd.) . 

 

Zaradi teh obremenitev mora biti izdelan iz obstojnih materialov, ki pa se po lastnostih med seboj 

precej razlikujejo. Pred odločitvijo o izbiri pulta moramo dobro premisliti, kako intenzivne in 

kakšne vrste obremenitev bo pult moral prenesti. Na srečo je dandanes na voljo mnogo 

materialov, ki lahko bolj ali manj izpolnijo naše zahteve. 
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Delitev pultov glede na mesto uporabe 

* uporaba v poslovnih prostorih in obratih (gostinstvo, trgovine, industrijska priprava 

hrane, menze ipd.) 

* uporaba v gospodinjstvih. 

 

Delitev pultov glede na material, iz katerega so izdelani 

* pulti z leseno osnovo, prekriti s plastiko, 

* lepljen les, 

* iverka, 

* vezana plošča, 

* pulti na mineralni osnovi, 

* naravni kamen, 

* umetni kamen, 

* betonski pulti, 

* keramični pulti, 

* pulti iz kompozitnih materialov, 

* laminatni pulti, 

* kovinski pulti, 

* pulti iz masivnega lesa. 

 

5.2.1 Pulti z  leseno osnovo, prekriti s plastiko ali laminatom 

 

Pulti z  leseno osnovo, prekriti s plastiko ali laminatom so najbolj razširjeni, predvsem zaradi 

njihove praktičnosti glede vgradnje, čiščenja, skoraj neomejene možnosti vzorcev in nizke cene. 

Kot plastika za prekrivanje lesne osnove (vodoodporni iverka, lepljen les, vezana plošča) se 

največ uporablja ultrapas, ki je relativno dobro odporen proti vlagi, kemičnim in mehanskim 

vplivom. 

 

Odlikuje ga zelo širok izbor različnih barv, vzorcev in oblike površine (reliefno ali gladko 

oblikovane površine). Presek je po obliki lahko različno oblikovan (zaobljenost in oblika robov). 
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Običajno je s plastiko prevlečen le na vidnih površinah (zgoraj in sprednji rob), bolj kvalitetni so 

zaščiteni tudi na ostalih površinah. 

 

Vzdrževanje je enostavno, predvsem pri gladki obliki delovne površine. Problematični so stiki z 

vlago ali vodo, zaradi katere se lesna osnova lahko deformira (okolica pip za vodo, slabo izolirani 

robovi  korit in štedilnika). 

 

5.2.2 Pulti na mineralni osnovi 

 

Pulti na mineralni osnovi, z izjemo betonskih pultov, so izdelani iz povsem naravnih materialov, 

temu primeren je tudi njihov estetski videz.  

 

5.2.3 Pulti iz naravnega kamna 

 

Pulti iz marmorja (kalcijev karbonat, kalcit, apnenec) so lepega videza zaradi različni barv in 

vzorcev, lahko pa je marmor tudi enobarven. Marmor se lahko polira do visokega sijaja, ker pa je 

kemično občutljiv na kemikalije (kisline in barvila v živilih in pijačah, agresivna abrazivna 

čistila) in mehansko občutljiv na razenje (marmor je porozen  in ne preveč trd mineral), ga je 

potrebno predhodno zaščititi s posebnimi premazi, ki preprečijo površinske poškodbe zaradi 

kemičnih vplivov in razenja površine. Glede temperaturnih vplivov je zelo primeren. Nastale 

poškodbe lahko odstranimo s ponovnim poliranjem. Cenovno marmorni pulti spadajo med drage 

pulte.  
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Slika 36: Pulti iz marmorja 

 
      Vir: http://montazne-hise-on.net/ 

 
 

Pulti iz granita (silikatna vulkanska kamenina) so v primerjavi z marmornimi pulti mnogo 

obstojnejši in trši. Na kemične in mehanske vplive živil so pravzaprav neobčutljivi in zato ne 

potrebujejo posebne impregnacije površine. Toplotno so izredno odporni. Oblikovno so različnih 

barv in vzorcev. Tudi granit se polira do visokega sijaja. V primerjavi z marmornimi pulti so 

zaradi naštetih lastnosti bistveno boljši izbor. Tudi cena granitnih pultov je v višjem razredu. 

    
Slika 37: Pulti iz granita 

 
     Vir: http://montazne-hise-on.net/ 

 
5.2.4 Pulti iz umetnega kamna 
 
Umetni kamen je sestavljen iz koščkov naravnih mineralov, zlepljenih s cementom. Njegove 

lastnosti so približno enake mineralni osnovi, iz katerih je narejen (predvsem marmor). Zato 

smislu je potrebna tudi dodatna zaščita površine pulta iz umetnega kamna. Toplotno so odporni.  

So cenejši kot npr. granit ali marmor. 
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Slika 38: Profili robov na kamnitem pultu 

 
 Vir: http://www.mravlja.si/ 

 

5.2.5 Betonski pulti 

 
Betonski pulti so sicer izdelani iz mineralnih surovin, vendar njihov videz brez naknadnega 

premaza z ustreznimi barvami ni primeren, potrebni so še dodatni zaščitni premazi. Slaba lastnost 

je možnost nastanka razpok in poroznost. Cenovno niso v najvišjem razredu (betonska osnova ni 

draga, strošek predstavljajo barve in ostali premazi). Toplotna odpornost je odvisna od premazov. 

 
Slika 39: Betonski pulti 

 
   Vir: http://montazne-hise-on.net/  
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5.2.6 Keramični pulti 

 
Keramični pulti so izdelani iz osnove (npr. vezane plošče, betonske plošče), na katero je 

prilepljena keramika. Zaradi tega so debelejši kot drugi pulti. Površinsko so precej odporni (so 

trdi, kemijsko in toplotno obstojni). Oblike so lahko zelo raznovrstne, glede na ustvarjalno 

sposobnost strokovnjaka, ki pult izdeluje. Težavo predstavljajo fuge, ki jih je težko čistiti. 

 
Slika 40: Keramični pulti 

 
         Vir: http://montazne-hise-on.net/  

 

5.2.7 Pulti iz kompozitnih materialov 

 

Osnova pulta so med seboj zlepljeni različni materiali (anorganska polnila, sintetične akrilne 

smole in posebni dodatki), s čimer kompozit pridobi dobre lastnosti, kot na primer odpornost na 

vlago, kemijska odpornost, solidna toplotna odpornost in dobre mehanske lastnosti (trdnost, 

odpornost na udarce). Poznani so kompozitni pulti iz Kerrock materiala. 
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Slika 41: Pulti iz kompozitnih materialov 

 
 Vir: mizarstvo-ruba.si  
 

5.2.8 Laminatni pulti   

 

Osnova laminatnih pultov je posebna plastična masa, prekrita z gladko površino. Lahko izbiramo 

med pestro paleto barv in vzorcev. Čiščenje je enostavno, cenovno so ugodni. Kemijsko so 

odporni, toplotno manj (plastika). Velika je tudi izbira barv plastične prevleke. 

 

Slika 42: Laminatni pulti 

 
        Vir: http://montazne-hise-on.net/ 
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5.2.9 Kovinski pulti 

 

Kovinski pulti so izdelani iz nerjavne pločevine (inox) in so cenovno nekje med dražjimi. 

 

Material je izjemno trpežen in obstojen, po drugi strani pa ustvarja nekoliko hladen, industrijski 

videz. Material je odporen tako na mehanske, kot tudi temperaturne vplive. Kovinski pult je 

enostaven tudi za vzdrževanje, saj se praske, ki nastanejo, da odstraniti s poliranjem. Površina 

pulta pa ostaja čista, saj umazanija ne more prodreti vanj (Vir: http://www.mojmojster.net). 

 

Zaradi naštetih praktičnih lastnosti se veliko uporabljajo v obratih za industrijsko pripravo hrane, 

mesnicah, v kuhinjah gostinskih obratov ipd.. 

 

Slika 43: Kovinski pulti 

 
          Vir: http://montazne-hise-on.net/kuhinjski-pulti.html 

 

5.2.10 Pulti iz masivnega lesa 

 

Les je naraven material, zato (iz estetskega vidika) ugodno vpliva na izgled kuhinje. Pult je 

izdelan iz lesenih lamel, ki so zlepljene, zbrušene in nato polakirane s prozornim lakom, da se 

vidi struktura lesa. Za izdelavo masivnih pultov se uporablja trše vrste lesa: bukev, jesen, hrast, 

lahko tudi eksotične vrste. Ti pulti imajo slabše mehanske lastnosti (hitro se vidijo poškodbe: 

raze, odrgnine ipd.), občutljivejši so na toplotne vplive (lak ne prenese višjih temperatur), 

kemijsko so neodporni proti organskim topilom in spadajo med najdražje pulte. 
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Dobra lastnost pa je možna naknadna obdelava površine - odstranitev napak z brušenjem in 

ponovno lakiranje. Laki morajo biti ekološko sprejemljivi. 

 

Slika 44: Pulti iz lesa 

 
Vir: http://montazne-hise-on.net/kuhinjski-pulti.html 
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5.2.11 Primerjava različnih vrst pultov in njihovih lastnosti 

 
Tabela 1: Primerjava različnih vrst pultov in njihovih lastnosti 

  

pl
as

tif
ic

ira
na

 
le

se
na

 o
sn

ov
a 

m
ar

m
or

ni
 

gr
an

itn
i 

be
to

ns
ki

  

ke
ra

m
ič

ni
 

ko
m

po
zi

tn
i 

la
m

in
at

ni
 

ko
vi

ns
ki

 

m
as

iv
ni

 le
s 

enostavnost 
čiščenja da da da manj ne 

(fuge) da da da da 

enostavnost 
vzdrževanja 
površine 

da ne da da manj da da da manj 

odpornost na vlago 
in vodo manj da da da da manj manj da manj 

odpornost na 
toploto manj da da da da manj manj da manj 

odpornost na 
razenje manj manj da manj da manj manj da manj 

odpornost na 
udarce da manj da da da da manj da manj 

odpornost na    
kemikalije da manj da da manj 

(fuge) da da da manj 

odpornost na 
madeže manj manj da da manj 

(fuge) manj manj da manj  

barvitost da da da da da da da ne manj 

vzorci da da da ne da da da ne da 

naraven videz manj da da ne da manj manj ne da 

cenovna ugodnost da ne ne da manj da da manj ne 
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6 EMPIRIČNI DEL 

 

V empiričnem delu diplomske naloge želim izvedeti oz. pridobiti podatke o tem, kateri faktorji 

prevladujejo pri uporabnikih ob načrtovanju kuhinje, kakšne so povezave med željami in 

dejanskim stanjem na tem področju, kakšen splošen odnos do materialov imajo različni 

uporabniki in zakaj ter kakšni stereotipi obstajajo med uporabniki o značilnosti materialov. 

 

6.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V empiričnem delu diplomske naloge me je zanimalo: 

 

• Kateri dejavniki so pomembni pri odločitvi za spremembe v prostoru kuhinje? 

• Kako pomanjkanje funkcionalnosti v kuhinji vpliva na izboljšave? 

6.2 METODA DELA 

Kot instrument raziskovanja sem uporabila anketo z enajstimi vprašanji, ki sem jo izvedla med 

uporabniki, ki kuhinjo že imajo in jo tudi uporabljajo. Vprašanja so bila po večini zaprtega tipa. 

Možen je bil en sam odgovor. Anketirala sem 50 oseb. Tri ankete so bile nepopolne in jih zato 

med rezultate nisem vključila. 

V sklepnem delu bom z metodo sinteze podala bistvo in ugotovitve. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ODGOVOROV NA ANKETNI 

VPRAŠALNIK 

 

7.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 
Podatke, ki sem jih pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, sem upodobila z grafičnim 

prikazom s pomočjo programa Microsoft Excel. 

 

Prvo vprašanje se je nanašalo na pomembnost dejavnikov pri nakupu pohištva, in sicer ali je to 

cena, kvaliteta, dobavni rok, pomoč prodajalca pri nakupu, prilagodljivost pohištva lastnim 

potrebam ali kaj drugega. 

 

Iz grafa spodaj je lepo razvidno, da sta uporabnikom najpomembnejši kvaliteta in prilagodljivost 

lastnim potrebam. Kar nekaj jih pogleda tudi na ceno, dobavni rok in pomoč prodajalca pri 

nakupu pohištva pa ne igrata pomembne vloge. 

 

Graf 1: Dejavniki, ki vplivajo na nakup pohištva 
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Pri naslednjem vprašanju zaprtega tipa so anketiranci izbirali med pomembnostjo samo dveh 

dejavnikov pri nakupu pohištva - ceno in kvaliteto. Zaupati so morali ali pri nakupu pohištva 

kupujejo cenejše izdelke, ne glede na kvaliteto, ali pa se odločijo za kvalitetne izdelke, ne glede 

na ceno. 
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Večini, in sicer 34 anketirancem je kvaliteta pomembnejša od cene. Ni pa majhen delež tistih, ki 

gledajo le na ceno in ne na kvaliteto. Znaša kar 27 odstotkov. 

 

Graf 2: Pomembnost cene ali kvalitete pri nakupu 
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V nadaljevanju so anketiranci odgovarjali na vprašanje kakšnim materialom pri nakupu dajejo 

prednost. Bodisi naravnim bodisi umetnim. Zanimivo je, da za kar 38 odstotkov vprašanih 

material pohištva ni pomemben. Večina se jih seveda nagiba k naravnim materialom, en sam pa 

bi izbral pohištvo iz umetnega materiala.  

 
Graf 3: Prednostni materiali pri nakupu pohištva 
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Pri četrtem vprašanju so anketiranci ocenjevali pomembnost faktorjev, kot so 'domačnost', lep 

videz, uporabnost, enostavno vzdrževanje higiene in kvaliteta v kuhinji.  

 

Dejstvo je, da je kuhinja zelo pomemben del našega stanovanja. Če je bila včasih družabni 

prostor za družino, je danes bolj prostor, kjer si pripravljamo obroke tako zase kot za svojo 

družino, zato se moramo v njej dobro počutiti. 

 

Navedene faktorje so vprašani ocenjevali s postavkami zelo pomembno, pomembno, srednje 

pomembno in nepomembno. Ker so bile v raziskavo vključene le ženske, saj so le-te večinoma 

tiste, ki se v kuhinji zadržujejo večji del dneva, so bili tudi odgovori temu primerni. Praktično niti 

en faktor ni bil ocenjen za nepomembnega. Prav tako jih je malo posamezen faktor označilo za 

srednje pomembnega. Da je funkcionalnost kuhinje zelo pomemben dejavnik, jih meni 75,5 %. 

Prav tako med zelo pomembne sodi enostavno vzdrževanje higiene s 60 %. Domačnost in estetski 

videz se jim zdita pomembna, medtem ko je kvaliteta uvrščena med zelo pomembno (42,5 %) in 

pomembno (46,8 %).  

 

Graf 4: Pomembnost posameznega faktorja pri nakupu pohištva 
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Anketo sem izvedla v kolektivu Okrožnega sodišča v Kranju. Izpolnjevale so jo le ženske, ki 

kuhinjo že imajo. Ker je starost anketiranih različna, sem pri vprašanju o starosti kuhinje naletela 

na sledeči rezultat. 

 

Graf 5: Starost kuhinj anketirancev 
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Skoraj polovica vprašanih (46,8 %) ima kuhinjo staro do 14 let. Nekaj (21,3 %) pa do 24 let. 

Sklepam, da je to tudi razlog, da so se anketiranke pri vprašanju 'Iz katerega razloga bi se odločili 

za nakup nove kuhinje?' v večini odločile, da je glavni razlog starost, in sicer kar v 75,5 %. V 

manjšini pa zaradi uporabnosti in kvalitete. Ena sama bi novo kuhinjo kupila zaradi izgleda, 

drugih razlogov pa niso navajale. 
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Graf 6: Razlogi za nakup nove kuhinje 
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Sedmo vprašanje se je nanašalo na zadovoljstvo s sedanjo kuhinjo. Anketirance so se odločale 

med možnostmi 'zelo', 'v redu je', 'dobro je, vendar z nekaterimi spremembami' in 'niti ne'.  

Zelo zadovoljnih z obstoječo kuhinjo je 30 % vprašanih. 38 % jih meni, da je njihova kuhinja v 

redu. 23,4 % bi v kuhinji naredilo nekaj sprememb, 4 pa s kuhinjo niso zadovoljne.  

Sklepam, da so tisti, ki imajo relativno nove kuhinje, z njimi tudi zadovoljni. Tisti s starejšimi 

kuhinjami pa bi uvedli nekaj sprememb ali pa jim niti ni več všeč. 

 

Graf 7: Zadovoljnost uporabnikov z obstoječo kuhinjo 
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Sklop naslednjih šestih vprašanj pa je deljen na vprašanja o kuhinjah, ki jih anketirane osebe 

imajo, in na vprašanja za kaj in kako bi se odločili v primeru, da bi opremljali novo kuhinjo. 

Pri vprašanju, ali imajo v domačem gospodinjstvu kuhinjo združeno ali ločeno z jedilnim 

prostorom, sem dobila zanimiv odgovor. Iz spodnjega grafa opazimo, da so mnenja glede 

ločenosti oziroma združenosti teh dveh prostorov precej deljena. Več je takih, ki ima (63,8 %) in 

bi imelo (57,4%) kuhinjo ločeno od bivalnega prostora. Verjetno je razlog iskati v tem, da se pri 

kuhanju vonj hrane širi po stanovanju - čekuhinjo lahko zapremo z vrati, se temu izognemo. 

 

36,2 % anketiranih ima kuhinjo in bivalni prostor združen. Odstotek tistih, ki bi spet izbrali tako, 

naraste na 42,6%. 

 

Graf 8: Ločenost /združenost kuhinje in bivalnega prostora 
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Ko kupujemo novo kuhinjo, se za obliko kuhinje odločimo odvisno od tega, kaj nam dopušča 

prostor. K temu ne spada le velikost prostora, v katerem bo kuhinja, temveč tudi električni 

priključki in napeljava vode. V primeru novogradnje je to seveda drugače. 

 

Rezultati ankete kažejo, da je največ kuhinj v obliki črke L. Kar 18 od 47 anketiranih ima tako 

obliko kuhinje - to predstavlja 38,3 %. Sledita dvovrstna kuhinja s 23,4 % in kuhinja v obliki črke 

U s 14,9 %. Enovrstne kuhinje ima 10,6 % anketiranih ter ravno tako kuhinje s polotokom. Samo 

dve anketirani imata kuhinjo s polotokom, kar predstavlja 4,25 % delež anket. 
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Situacija se je pri odgovorih na vprašanje kakšno kuhinjo bi izbrali zelo spremenila. Krepko vodi 

izbira kuhinj z otokom, in sicer s 34%. Še vedno všečna se jim zdi kuhinja v obliki črke L. Zanjo 

bi se odločilo 27,6 % oseb. Na tretjem mestu pa je kuhinja v obliki črke U s 17 %. 

 

Za polkrožni niz se ne bi odločil nihče od anketiranih. Prav tako take kuhinje nimajo. 

 
Graf 9: Oblika kuhinje in izbira v primeru obnove 
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Zadnja tri vprašanja pa so se nanašala izključno na material, iz katerega so kuhinjske omare, pulti 

in stenske obloge med pultom in nadpultnimi omaricami tako v obstoječi kuhinji anketirancev kot 

v kuhinji, ki bi jo opremljali na novo. Tu je bilo treba opisno navesti zakaj bi se za tak material 

odločili. 

 

Tako iz tabele kot iz grafa lahko razberemo, da v domovih anketiranih prevladuje iveral. Kar 77 

% jih ima kuhinjo iz iverala. Od tega ima 51 % kuhinje prevlečene s folijo, 26 % pa s furnirjem. 

Mediapan, ki spada med novejše materiale, ima 11 %, kuhinje iz masivnega lesa pa 13 %. Nizek 

odstotek masivnih kuhinj je mogoče pripisati višji ceni. V nadaljevanju vidimo, kaj bi največ 

anketirank izbralo v primeru nakupa nove kuhinje: to je masiva s 57 %. Razlogi za tako izbiro so 

bili različni. Nekaterim je les všeč, nekaterim se zdi topel in domač. Tudi mediapana bi si 

zaželelo 21 %. Ena anketiranka je pod možnost 'drugo' napisala, da bi si izbrala omare s frontami 

iz kaljenega stekla, saj so enostavne za čiščenje. 
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Tabela 2:  Materiali kuhinjskih elementov 

  Omare v moji kuhinji so Omare v moji novi kuhinji bi bile 
iz iverala, prevlečene s folijo 51 % 13 % 

iz mediapana 11 % 21 % 
iz iverala, prevlečene s furnirjem 26 % 4 % 

iz laminata 0 % 2 % 
iz masivnega lesa 13 % 57 % 

drugo 0 % 2 % 
 

Naslednje vprašanje je bilo o materialih kuhinjskih pultov. Iz tabele 3 je razvidno, kateri pulti v 

gospodinjstvu anketirancev prevladujejo. Največ je laminatnih pultov (32 %), sledita pult prekrit 

s plastiko (30 %) in leseni pult (26 %). 

 

Zanimivo je, da sta pri vprašanju 'Kakšen bi bil pult v novi kuhinji' kamniti pult in Kerrock dobila 

največ glasov, čeprav ju ima doma v kuhinji le 6 % anketirancev. Kamniti pult je dobil 23 % 

glasov, Kerrock pa kar 38 %. Razlogi, ki so bili navedeni za tako izbiro so kvaliteta, 

funkcionalnost materiala, lep izgled, neuničljivost, lahko vzdrževanje, odpornost, neobčutljivost 

in trpežnost.  

 

Oba materiala sta med najkvalitetnejšimi, a hkrati tudi med najdražjimi. Sklepam lahko, da bi 

glede na razloge, ki so jih navedli za tako izbiro, večina za kuhinjski pult izbrala material, ki je 

odporen na razne obremenitve, hkrati pa je estetskega videza. Seveda bi se tako odločili, če bi jim 

finančno stanje izbiro dopuščalo. Konec koncev je pult najbolj obremenjen del kuhinjske opreme. 

 

Tabela 3: Materiali kuhinjskih pultov 
  Pult v moji kuhinji je Pult v moji kuhinji bi bil 

prekrit s plastiko 30 % 4 % 
kamnit - iz marmorja ali 

granita 6 % 23 % 
betonski 0 % 0 % 
kerami čni 0 % 17 % 
iz kerrocka 6 % 38 % 

laminatni/ultrapas 32 % 11 % 
kovinski 0 % 0 % 

leseni 26 % 6 % 
drugo 0 % 0 % 
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Pri zadnjem vprašanju pa sem se osredotočila še na stensko oblogo med pultom in kuhinjskimi 

elementi. Zanimiv je podatek iz tabele št. 4, da ima kar 85 % anketirancev doma keramično 

stensko oblogo, vendar bi jo pri obnovi kuhinje izbralo le še 47 %. Kar 40 % bi jih izbralo 

stekleno stensko oblogo. Razlogi so v estetskosti, lahkem čiščenju, higieničnosti, trajnosti in 

vzdrževanju. Nekaterim pa je preprosto všeč, ker obstaja možnost zamenjave vzorca oziroma 

tapete.  

 

Tabela 4: Materiali stenske obloge 

  
Stenska obloga med elementi in 

pultom v moji kuhinji je 
Za stensko oblogo nad pultom 

bi izbrala 
steklena 6 % 40 % 
kovinska 0 % 0 % 
kerami čna 85 % 47 % 
laminatna 0 % 0 % 
iz kerrocka 2 % 9 % 
lesena 4 % 2 % 
kamnita 0 % 2 % 
drugo 2 % 0 % 

Vir: Lastni vir 
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7.2 ANALIZA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

Prvo raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je bilo 'Kateri dejavniki so pomembni pri 

odločitvi za spremembe v prostoru kuhinje?'. Lahko rečem, da sem med obdelavo podatkov 

anketnega vprašalnika prišla do precej pričakovanih rezultatov. Domnevala sem, da je osebam, ki 

so vključene v raziskavo kvaliteta pri nakupu pohištva pomembna. Izkazalo se je, da kvaliteta 

dosega najvišje mesto, saj je 76,6 % udeleženih obkrožilo odgovor, da jim je pri nakupu 

pomembnejša kvaliteta kot cena. Ta se jim zdi zelo pomembna tudi pri kuhinjskem pohištvu. 

Sicer bi se večina odločila za nakup nove kuhinje zaradi starosti, saj kuhinje anketiranih niso 

ravno med mlajšimi.  

Eden izmed razlogov je gotovo tudi cena, saj je za  kvalitetno kuhinjo danes treba seči globoko v 

žep. Zadnja tri vprašanja so mi pomagala priti do ugotovitve, da bi se jih glede na želje večina 

odločila za cenovno najtežje dostopne materiale, če bi le imela možnost. Na vprašanje 'zakaj?' je 

bilo naštetih mnogo utemeljenih razlogov, ki kažejo na to, da je pri izbiri poleg estetskega videza 

še kako pomembna kvaliteta. Na podlagi analize odgovorov na prvo raziskovalno vprašanje glede 

dejavnikov, ki so pomembni pri odločitvi za spremembe v kuhinji, lahko domnevo, da je glavni 

razlog kvaliteta,  potrdim. 

Že večkrat je bila omenjena fraza, da je kuhinja srce in središče našega doma. Zato je zelo 

pomembna tudi razporeditev elementov in gospodinjskih aparatov. Seveda pa na to vplivata 

primeren prostor in družinski proračun. Nekateri dajejo prednost funkcionalnosti, drugi dizajnu, 

spet tretji kvaliteti. Prav pa je, da upoštevamo vse.  

Kar se tiče optimalne razmestitve elementov opreme v kuhinji, je vse odvisno od oblike in 

velikosti prostora, ki ga imamo na razpolago, pravilnega zaporedja delovnih centrov in razdalj 

med njimi. V kuhinji se nenehno gibamo med delovnimi površinami in prostori za shranjevanje. 

Če so delovni centri pravilno nameščeni, si čas priprave hrane lahko zmanjšamo. Pri samem 

načrtovanju kuhinje je tako smiselno uporabiti t.i. delovni trikotnik. Če je kuhinja pravilno 

urejena, obseg delovnega trikotnika ne sme presegati več kot 7 metrov in ne manj kot 6 metrov, 

saj bi taka kuhinja delovala utesnjeno.  
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Iz odgovorov anketirank je opaziti, da se jim faktor kot je uporabnost ali funkcionalnost v 75 % 

zdi zelo pomemben. Vendar pa so tudi 'domačnost', lep videz, enostavno vzdrževanje higiene in 

kvaliteta med uporabnicami označeni kot pomembni ali kot zelo pomembni. Ugotovila sem, da 

jim pri nakupu nove kuhinje ni pomemben le en faktor, ampak kar vsi, čeprav je glavni razlog za 

nakup v večini starost kuhinje.  

Kadar kupujemo oziroma izbiramo novo kuhinjo, je najpogostejša ideja, da mora biti idealna. Ker 

pa je kuhinja prostor, kjer največkrat pride do nesreče, mora biti zasnovana ergonomsko pravilno. 

Funkcionalnost mora vedno imeti prednost pred idealom lepote. Vsi kosi morajo biti med seboj 

povezani v skladno in zaključeno enoto. Če nam to uspe, potem je kuhinja tudi lepa. Kuhinja 

postane idealna takrat, ko jo lahko funkcionalno uporabljamo. To se pokaže na daljši rok 

uporabe. Bistvo je, da je funkcionalnost kuhinjskega prostora njegova glavna karakteristika. 
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8 ZAKLJU ČEK 

 
 
Kadar slišimo besedo sreča, vedno pomislimo na tisti notranji občutek sreče, ki je nezamenljiv in 

nas zapolnjuje. Po njem točno vemo ali smo ali nismo srečni. Kaj je to kar nas osrečuje pa je 

stvar posameznika. Meni se zdi, da me osrečuje to, da živim kar se da celovito in pristno, v miru 

in harmoniji s svetom. Ni mi pomembno, ali to dosegam na tak ali drugačen način, z materialnimi 

ali nematerialnimi sredstvi. Važno, da sem srečna. 

 

Ko počnemo nekaj, kar nas veseli in nam daje občutek sreče, nekaj, kar nas zapolnjuje s 

prijetnim, smo na pravi poti. Ne gre vedno za bližino, toplino, ljubezen… Lahko gre za povsem 

materialne stvari kot na primer nova lončnica v stanovanju, nove nogavice, kolo ali avto. Nekaj 

kar nas razveseljuje in zapolnjuje. 

 

Tako je tudi pri opremljanju stanovanja. Po eni strani je prav, da pri nakupu in odločanju 

poznamo določena priporočila in upoštevamo nasvet arhitekta in prodajalca. Po drugi strani pa je 

pomembno, da smo z nečim za kar bomo odšteli precej denarja tudi zadovoljni. 

 

V diplomski nalogi sem si zadala več ciljev in jih tudi dosegla. V raziskavi sem ugotovila, da so 

glavni faktorji, ki pri uporabnikih prevladujejo pri načrtovanju opreme kvaliteta, videz, 

funkcionalnost, domačnost in enostavno vzdrževanje higiene. Seveda so eno želje, drugo pa 

realnost. Prevladujejo kuhinje iz iverala, saj so cenovno dostopnejše. Iz razlogov kot so všečnost, 

toplina in domačnost bi se jih velika večina odločila za masivno kuhinjo. Tudi med kuhinjskimi 

pulti gotovo iz istega razloga prevladujejo pulti, ki so prekriti s plastiko. Seveda, če bi imeli 

možnost, bi zaradi kvalitete, funkcionalnosti materiala, lepega izgleda, neuničljivosti, lahkega 

vzdrževanja, odpornosti, neobčutljivost in trpežnosti izbrali Kerrock.  

 

Iz celote je lahko razbrati, da ima tako pri odnosu do materialov kot pri izbiri največjo vlogo 

kvaliteta. Podatek ni presenetljiv; bolj kvaliteten je nek material, dlje časa nam bo služil in 

naložba se nam bo obrestovala. Poplačano pa nam bo tudi z zadovoljstvom. 

 



                                                                                                                                                                                                            Nina Koren Maček 
MATERIALI PRI KUHINJSKI OPREMI  

82  

9 LITERATURA 

• Atkins, P.W., Clugston, M.J., Frazer, M.J., Jones, R.A.Y. (1997). Kemija zakonitosti in 

uporaba. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

• Bouknight, J. (2004). New kitchen idea book. Newtown, CT: The Taunton Press. 

• Brauer, S. (2000). Velika knjiga o urejanju stanovanja. Kako lahko vse prostore lepo 

uredimo in kar najbolje izrabimo. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

• Eckhard, M., Ehrmann, W., Hammerl, D., Nestle, H., Nutsch, W., Schulz, P., & 

Willgerodt, F. (2008). Lesarski priročnik. Ljubljana: DZS. 

• Gregorač, V. (1995). Mali leksikon geologije. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

• Hrovatin, J., Klenovšek, I., Klenovšek, P., Krese, M. in drugi. (2007). GO – Gradnja & 

Oprema – KUHINJE in JEDILNICE. Ljubljana: PoliTRON. 

• Lipoglavšek, M. (1981). Gozdni proizvodi. Opis, izdelava in uporaba. Ljubljana: Izdalo in 

založilo ČPŽ KMEČKI GLAS. 

• Kočevar, H., & Jaecks Vidic, N. (1998). Izbrana poglavja iz osnov geologije. Ljubljana: 

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo. 

• Mirti č, B., Mladenovič, A., Ramovš, A., Senegačnik, A., Vesel, J., & Vižintin, N. (1999). 

Slovenski naravni kamen. Ljubljana: Tiskarna Hren. 

• Paymar, M. (2005). Storage. Chanhassen, Minnesota: Creative Publishing international. 

• Schleifer, S. (Ur.). (2005). Small Kitchens. Koln: Taschen GmbH. 

• Schmidt, U. (2003). Building kitchen cabinets. Newtown, CT: The Taunton Press. 

• Symes, R. F. s sodelavci. (1990). Minerali in kamnine. Murska Sobota: Pomurska 

založba. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            Nina Koren Maček 
MATERIALI PRI KUHINJSKI OPREMI  

83  

10 SPLETNI VIRI 

• Beton / SLONEP. Pridobljeno 23. 3. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.slonep.net/gradnja/gradbeni-materiali/beton-2565.  

• Članki, novice, vsebine – MojMojster.net. Pridobljeno 11. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.mojmojster.net/clanek/320/Izbira_tocilnega_pulta_sanka. 

• Črna kuhinja – Wikipedija, prosta enciklopedija. Pridobljeno 2. 2. 2014 s svetovnega 

spleta: http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crna_kuhinja. 

• JAF Vezane plošče: J. u. A. Frischeis d.o.o. Ploskovni material.  Vezane plošče. 

Pridobljeno 15. 2. 2015 s svetovnega spleta: http://www.frischeis.si/ploskovni-

material/vezane-plosce. 

• Kaj je kuhinja? Kuhinje. Pridobljeno 11. 3. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.sobica.si/kuhinje/kaj_je_kuhinja_.html. 

• Keramične ploščice. Pridobljeno 11. 3. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.gradim.si/gradnja-in-gradiva/keramicne-ploscice.html. 

• Kompozit. Pridobljeno 11. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kompozit. 

• Kovina kot material za pohištvo. SLONEP. Pridobljeno 23. 3. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.slonep.net/dom-in-oprema/urejanje/kovine. 

• Kuhinje Alples. Kaj je dobro vedeti pri načrtovanju kuhinje. Pridobljeno 4. 4. 2015 s 

svetovnega spleta: http://www.alples.si/images/Kako_nacrtovati_kuhinjo.pdf. 

• Kuhinje – ABC nakupa kuhinje – materiali (iverka, iveral, madiapan, furnir, laminat, 

folije, masiva, steklo). (2008). Pridobljeno 15. 2. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.gros-novak.si/uporabni_nasveti_5_materiali.php. 

• KUHINJE – Kuhinje nam zagotavljajo večletni užitek. Pridobljeno 11. 3. 2015 s 

svetovnega spleta: http://montazne-hise-on.net/kuhinje.html. 

• Kuhinje po vašem okusu. Pridobljeno 19.2.2015 s svetovnega spleta: http://topkuhinje.si/. 

• Kuhinje po meri – MATERIALI. Pridobljeno 11. 2. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.kuhinje-strusnik.si. 



                                                                                                                                                                                                            Nina Koren Maček 
MATERIALI PRI KUHINJSKI OPREMI  

84  

• KUHINJSKI PULTI – Naj bo vaša kuhinja opremljena s sodobnimi kuhinjskimi 

pulti.!Pridobljeno 11. 3. 2015 s svetovnega spleta: http://montazne-hise-on.net/kuhinjski-

pulti.html. 

• Les – Wikipedia, prosta enciklopedija. Pridobljeno 13. 3. 2015 s svetovnega spleta: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Les. 

• Les3. Parket, laminat in druge talne obloge. Pridobljeno 5. 3. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.les3.si. 

• Lesene površine. Pridobljeno 20. 4. 2014 s svetovnega spleta: http://www.color.si/lesene-

povrsine. 

• Lesni center Novak. Pridobljeno 5.3.2015 s svetovnega spleta: http://www.lc-novak.si/. 

• Libeliče.si. Pridobljeno 2. 2. 2014 s svetovnega spleta: 

http://www.libelice.si/wp/index.php/predstavitev/crna-kuhinja/. 

• Marmor – kamnoseštvo marnit. Pridobljeno 21. 3. 2015 s svetovnega spleta:  

http://www.marnit.si/marmor.php. 

• Marvingrad d.o.o. Pridobljeno 23. 3. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.marvingrad.si/index.php?vie=ctl&lng=slo&str=ipi_lev1&id=2008022800084

531. 

• Material and form / Material in oblika. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.academia.edu/7803916/Material_and_Form_Material_in_oblika. 

• Mehanske lastnosti lesa / Les. Pridobljeno 11. 3. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.gradim.si/gradnja-in-gradiva/les/mehanske-lastnosti-lesa.html. 

• Notranja oprema Gros-Novak.  Pridobljeno 19. 2. 2015 s svetovnega spleta: kuhinje-gros-

novak.blogspot.com. 

• Obdelava hlodovine za furnir. Lb furnir. Pridobljeno 5. 3. 2015 s svetovnega spleta:  

http://www.lb-furnir.com/furnir-furnir/ponudba-furnir/proizvodnja-furnirja/. 

• Oprema kuhinje naj bo ustreznih dimenzij. Pridobljeno 23. 3. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.vsi.si/kuhinje-erjavec/oprema-kuhinje. 

• Pajnič, M. (2010). Raziskava ergonomske ustreznosti kuhinjskega pohištva. Diplomska 

naloga, Ljubljana: univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. Pridobljeno 5. 2. 2014 s 

svetovnega spleta: http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_pajnic_matjaz.pdf. 



                                                                                                                                                                                                            Nina Koren Maček 
MATERIALI PRI KUHINJSKI OPREMI  

85  

• Pomen kuhinje. Oglasnik in mali oglasi. (2011). Pridobljeno 5. 2. 2014 s svetovnega 

spleta: http://www.najoglasi.net/pomen-kuhinje/. 

• SPOMINSKI MUZEJ Prežihovega Voranca :: Prostorski atlas. Pridobljeni 2. 2. 2014 s 

svetovnega spleta: 

http://www.burger.si/MuzejiInGalerije/KoroskiMuzejRavne/PrezihovaBajta/PrezihovaDo

macija_Kuhinja.html. 

• Strašek, D. (2011). Bivalni prostori. Kaj so zakuhali najnovejši trendi? Sodobna kuhinja 

za vse uživače, 50 – 64. Pridobljeno 10. 4. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.luster.si/media/prinasdoma_feb11.pdf. 

• Talne in stenske obloge. Pridobljeno 5. 3. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.slovenijales-trgovina.si/sl/Gradnja+in+dom/Talne+in+stenske+obloge. 

10.1 VIRI SLIK 

• Slika 1: Tloris dnevne in kuhinje v enem prostoru. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega 

spleta: www.prostorama.si. 

• Slika 2: Črna kuhinja – odprto ognjišče. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.libelice.si/. 

• Slika 3: Črna kuhinja. Pridobljeno 10. 6.  2015 s svetovnega spleta: 

http://www.libelice.si/. 

• Slika 4: Pomivalno korito z odcejevalnim koritom na levi. Pridobljeno 10. 6. 2015 s 

svetovnega spleta: http://almark.si. 

• Slika 5: Lijak z odprtino za smeti. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.jez.si . 

• Slika 6: Enovrstna oz. enoredna kuhinja. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://gorenje.si.rs/. 

• Slika 7: Dvovrstna oz. dvoredna kuhinja. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://gorenje.si.rs/. 

• Slika 8: Kuhinja v obliki črke L. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://gorenje.si.rs/. 

• Slika 9: Kuhinja v obliki črke U. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://gorenje.si.rs/. 



                                                                                                                                                                                                            Nina Koren Maček 
MATERIALI PRI KUHINJSKI OPREMI  

86  

• Slika10: Kuhinja s polotokom. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://gorenje.si.rs/. 

• Slika 11: Kuhinja z otokom. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://gorenje.si.rs/. 

• Slika 12: Surove iverne plošče. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.lc-novak.si/. 

• Slika 13: Vlagoodporne iverne plošče. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.lc-novak.si/. 

• Slika 14: Ognjeodporne iverne plošče. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.lc-novak.si/. 

• Slika 15: Iverokal ali luknjasta iverica. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.lc-novak.si/. 

• Slika 16: Dekor – iveral. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: http://www.lc-

novak.si/ . 

• Slika 17: Lesni dekor. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: http://www.lc-

novak.si/. 

• Slika 18: Abs robni trak. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: http://www.fibo.si/. 

• Slika 19: ABS-PVC robni trak Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.les3.si/. 

• Slika 20: Surove MDF plošče. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.slovenijales-trgovina.si. 

• Slika 21: Oplemenitene MDF plošče. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.lc-novak.si/. 

• Slika 22: Akrilne MDF plošče. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.slovenijales-trgovina.si. 

• Slika 23: Prerez laminata. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.vgradimo-vam.si/index.php/laminat/laminat-opis-in-sestava.html. 

• Slika 24: Laminati. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: http://www.slovenijales-

trgovina.si. 

• Slika 25: Furnir. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: http://www.wood-design.si/. 

• Slika 26: Folije. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: http://www.hit.is/. 



                                                                                                                                                                                                            Nina Koren Maček 
MATERIALI PRI KUHINJSKI OPREMI  

87  

• Slika 27: Skladiščenje lesa in napake lesa. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.gradim.si/. 

• Slika 28: Smolnatost. Pridobljeno 10.6.2015 s svetovnega spleta: http://www.ednevnik.si/. 

• Slika 29: Bela trohnoba. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.silvaprodukt.si/. 

• Slika 30: Piravost. Pridobljeno 10.6.2015 s svetovnega spleta: blog.dnevnik.hr. 

• Slika 31: Rjava trohnoba. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.silvaprodukt.si/. 

• Slika 32: Modrivost. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.zdravgozd.si/. 

• Slika 33: Umetni kamen. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.slonep.net/. 

• Slika 34: Keramika – presek. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://users.volja.net/mzlatko/. 

• Slika 35: 

• Slika 36: Pulti iz marmorja. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: http://montazne-

hise-on.net/. 

• Slika 37: Pulti iz granita. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta:  

• Slika 38: Profili robov na kamnitem pultu. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.mravlja.si/. 

• Slika 39: Betonski pulti. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: http://montazne-

hise-on.net/. 

• Slika 40: Keramični pulti. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: http://montazne-

hise-on.net/. 

• Slika 41: Pulti iz kompozitnih materialov. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: 

http://www.mizarstvo-ruba.si/. 

• Slika 42: Laminatni pult. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: http://montazne-

hise-on.net/. 

• Slika 43: Kovinski pult. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: http://montazne-

hise-on.net/kuhinjski-pulti.html. 



                                                                                                                                                                                                            Nina Koren Maček 
MATERIALI PRI KUHINJSKI OPREMI  

88  

• Slika 44: Pult iz lesa. Pridobljeno 10. 6. 2015 s svetovnega spleta: http://montazne-hise-

on.net/kuhinjski-pulti.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                            Nina Koren Maček 
MATERIALI PRI KUHINJSKI OPREMI  

89  

PRILOGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK  

MATERIALI PRI KUHINJSKI OPREMI 

Pozdravljeni, 

sem Nina Koren, študentka Pedagoške fakultete, smeri biologija/gospodinjstvo. V okviru svoje 

diplomske naloge delam raziskavo o materialih pri kuhinjski opremi, zato bi mi bili vaši odgovori 

v veliko pomoč. Anketa je anonimna. 

 

Pri izpolnjevanju obkrožite odgovor, za katerega menite, da je pravilen. 

 

1.Kaj se vam zdi najpomembnejše, ko kupujete pohištvo za kuhinjo? 

• cena 

• kvaliteta 

• dobavni rok 

• pomoč prodajalca pri nakupu 

• prilagodljivost pohištva lastnim potrebam 

• drugo 

 

2. Je za vas pomembnejša cena ali kvaliteta? 

• kupujem cenejše izdelke, ne glede na kvaliteto 

• kupujem kvalitetne izdelke, ne glede na ceno 

 

3. Kakšnim materialom pri nakupu pohištva dajete prednost? 

• naravnim materialom 

• umetnim materialom 

• ni važno, samo da mi je všeč 
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4. S križcem označite, kako pomembni se vam v kuhinji zdijo naslednji faktorji: 

 

 zelo 
pomembno 

pomembno srednje 
pomembno 

nepomembno 

'domačnost'     

lep videz     

uporabnost     

enostavno 
vzdrževanje 

higiene 

    

kvaliteta     

 

5. Navedite starost vaše kuhinje: 

• 0–4 let 

• 5–14 let 

• 15–24 let 

• nad 25 let 

 

6. Iz katerega razloga bi se odločili za nakup nove kuhinje? 

• starost 

• izgled 

• kvaliteta 

• funkcionalnost 

 

7. Ste zadovoljni z vašo sedanjo kuhinjo? 

• zelo  

• v redu je 

• dobro je, vendar z nekaterimi spremembami 

• niti ne 
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8. Moja kuhinja je: 

• ločena od bivalnega prostora 

• združena z bivalnim prostorom 

  

   Če bi na novo opremljali stanovanje, kaj bi izbrali?  

• kuhinjo ločeno od bivalnega prostora 

• kuhinjo združeno z bivalnim prostorom 

 

9. Kakšna je oblika vaše kuhinje?    

• enovrstna kuhinja 

   

• dvovrstna kuhinja 

   

 

• kuhinja v obliki črke L 

   

• kuhinja v obliki črke U 

   

• kuhinja s polotokom 
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• kuhinja z otokom 

   

• polkrožni kuhinjski niz 

 

   Če bi opremljali novo kuhinjo, bi se odločili za: 

• enovrstno kuhinjo 

• dvovrstno kuhinjo 

• kuhinjo v obliki črke L 

• kuhinjo v obliki črke U 

• kuhinjo s polotokom 

• kuhinjo z otokom 

• polkrožni kuhinjski niz 

 

 

 

10. Obkrožite, kaj imate v svoji kuhinji in kaj bi izbrali, če bi opremljali novo: 

 

Omare v moji kuhinji so: Omare v moji novi kuhinji bi bile: 

• iz iverala, prekrite s folijo 
• iz mediapana 
• iz iverala, prevlečene s furnirjem 
• iz laminata 
• iz masive/lesa 
• drugo: _____________________ 

• iz iverala, prekrite s folijo 
• iz mediapana 
• iz iverala, prevlečene s furnirjem 
• iz laminata 
• iz masive/lesa 
• drugo: _____________________ 

 

ZAKAJ?  
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Pult v moji kuhinji je: Pult v novi kuhinji bi bil: 

• prekrit s plastiko 
• kamnit - iz marmorja ali granita 
• betonski 
• keramični 
• iz kerrocka 
• laminatni/ultrapas 
• kovinski  
• leseni 
• drugo: ________________________ 

• prekrit s plastiko 
• kamnit - iz marmorja ali granita 
• betonski 
• keramični 
• iz kerrocka 
• laminatni/ultrapas 
• kovinski  
• leseni 
• drugo: ________________________ 

 

ZAKAJ?  

Stenska obloga med elementi in pultom v moji 
kuhinji je: 

Za stensko oblogo nad pultom bi izbrala/-a: 

• steklena 
• kovinska 
• keramična 
• laminatna 
• iz kerrocka 
• lesena  
• kamnita – iz marmorja ali granita 
• drugo: ________________________ 

• steklena 
• kovinska 
• keramična 
• laminatna 
• iz kerrocka 
• lesena  
• kamnita – iz marmorja ali granita 
• drugo: _______________________ 

 

ZAKAJ?  

 

Hvala za sodelovanje! 
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PRILOGA 2: U čna priprava 
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UČITELJEVA PRIPRAVA IN IZVEDBA TEHNIŠKEGA DNEVA  

»KUHINJSKA OPREMA – materiali, oblika in razporedit ev« 

1. Podatki 

Učitelj:  

Šola in šolsko leto: 

Predvideni datum: 

Razred: 7., 8.                                         

Medpredmetne povezave: gospodinjstvo, tehnika, računalništvo 

Didaktične oblike: frontalna, skupinska, individualna, sodelovalno učenje           

Metode: razlaga, razgovor, demonstracija, uporaba informacijske tehnologije  

Učila in učni pripomočki: računalnik, revije, prospekti, ravnilo, karton, škarje, svinčnik, lepilo za 

karton 

Didaktična načela: nazornost, postopnost, sistematičnost, individualizacija, ustreznost, 

socializacija, aktivnost   

 

2. Operativni učni cilji: 

Učenci razvijajo in odkrivajo različne spretnosti in sposobnosti. 

• Z različnimi dejavnostmi (opazovanje, spraševanje, merjenje, načrtovanje, opazovanje) 

raziskujejo in pridobivajo podatke, ki jih potrebujejo. 

• Spoznavajo, da ima prostorska predstavljivost velik pomen pri opremljanju stanovanja, 

prav tako pa je temelj marsikaterega poklica. 

• Spoznavajo različne vrste materialov kuhinjske opreme. 

• Ugotavljajo, da je kvaliteta pogojena s ceno. 

• Razvijajo si različne vrste spretnosti, in sicer komunikacijske spretnosti, telesne 

spretnosti (gibanje, rokovanje z merilom, rezanje), številčne spretnosti (merjenje), 

predstavne spretnosti (prostorska predstavljivost), organizacijske spretnosti 

(organizacija časa) ter sodelovalne spretnosti (zmožnost sodelovanja znotraj skupine). 

• Učijo se uporabljati sodobno IKT (informacijsko komunikacijsko tehnologijo). 

 

3. Novi pojmi: materiali kuhinjske opreme, oblika kuhinje, delovni trikotnik 
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4. Literatura in viri: 

 

5. Izvedba  

3. skupina: ugotovi, kakšne oblike kuhinj imajo v salonu nahajajo, jih opiše in doda še 

manjkajoče oblike. Hkrati premeri ali je velikost 'delovnih trikotnikov' razstavljenih 

kuhinj v salonu ustrezna in odgovore utemelji.  Odgovore poiščejo na spletu, revijah, 

prospektih… 

4. skupina: ugotovi iz kakšnih materialov so kuhinjske omarice v salonu ter jih na 

računalniku v programu Word opiše, razloži njihovo pridobivanje, obdelavo, lastnosti in 

doda slikovno gradivo. Pomaga si z literaturo, internetom, prospekti… 

5. skupina: ugotovi iz kakšnih materialov so kuhinjski pulti v salonu ter jih na računalniku v 

programu Word opiše, razloži njihovo pridobivanje, obdelavo, lastnosti in doda slikovno 

gradivo. Pomaga si z literaturo, internetom, prospekti… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so razdeljeni v štiri skupine. Vsaka skupina dobi nalogo, ki jo bo po vrnitvi v šolo morala 

opraviti, zato je pomembno, da so učenci pozorni na predstavitev, razlago in podatke, ki jih bodo 

dobili oziroma jih bodo morali sami pridobiti. 

1. skupina: izdelati mora maketo izbrane kuhinje (v pohištvenem salonu) v velikosti 1:10. 

Pomembno je, da si v salonu pridobijo vse potrebne podatke, ki jih bodo kasneje 

potrebovali – kuhinjo dobro premerijo, izmerijo dimenzije omaric, kuhinjskih aparatov, 

ugotovijo za kakšno obliko kuhinje gre. V pomoč jim je učitelj tehnike. 

2. skupina: s pomočjo programa za izris kuhinje ( računalniški program Gaston, izdelovalca 

ib-CADy) nariše tloris in naris izbrane kuhinje. Pri tem ji pomaga učitelj računalništva. 
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 Učna strategija 
Metode in 

oblike 
Čas 

Uvod z 

motivacijo 

Učitelj: 

• Ko vstopim v razred, pozdravim učence. 

• Učencem razložim kako bo potekal tehniški dan. 

• Učence razdelim v pet skupin in vsaki skupini 

posebej podam natančna navodila. 

Učenec: 

• Pozorno posluša navodila. 

Frontalna 

 

20 

min 

Novo znanje Učitelj: 

• Učence odpeljem v salon pohištva, kjer nam 

zaposleni razkaže razstavljene kuhinje, pove nekaj 

o materialih kuhinjskih omaric ter pultov, obliki 

kuhinj, razlogih, ki kupce prepričajo za nakup… 

Učenec: 

• Posluša. 

Frontalna 

Individualna 

Razlaga 

Prikaz 

30 

min 

Urjenje Učitelj: 

• S pomočjo zaposlenega v pohištvenem salonu 

učencem razložim, da so kuhinje sestavljene iz 

omaric, pulta in pa bele tehnike, kamor sodi 

pomivalni stroj, steklo-keramična plošča, pečica, 

mikrovalovna pečica,… Pri tem jim naštejem 

nekaj materialov, iz katerih so kuhinjske omarice 

in pulti zgrajeni. Poudarim tudi, da je glede na 

kvaliteto materiala odvisna cena kuhinje. 

Učenec: 

• Posluša in si zapisuje, sledi razlagi in sodeluje. 

Frontalna 

Individualna 

Razlaga 

Prikaz 

 

30 

min 

Utrjevanje Učenec: 

• Pridobi vse podatke, ki jih bo potreboval za 

Skupinska 

Individualna 

130 

min 
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nadaljnje delo (merjenje, komuniciranje z 

učiteljem ali zaposlenim v salonu, opazovanje, 

zapisovanje). 

• S pomočjo timskega sodelovanja naredi izdelek, 

za katerega je zadolžen. 

Sodelovalno 

učenje 

Zaključek Učitelj: 

• Povem, da bodo izdelke v prihodnjih urah pri 

gospodinjstvu na kratko predstavili. 

• Učencem se zahvalim za sodelovanje. 

Frontalna 5 

min 
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