MASIVNI

LESENI
OBJEKTI

P

očasi je z zadnjim rezom
pričela
30
metrska
smreka padati v natančno
odmerjen ji prostor in
pristala tik ob še nekaj drugih, ta dan
podrtih drevesih. Pozno jesensko
sonce je zašlo za vršace KamniškoSavinjskih alp in popoldan v
gozdovih visoko nad Črno na
Koroškem prevesilo v večer.
Gozdni delavec Marjan je ob
pravkar podrti smreki, zadnji tisti
dan, zložil gozdarsko opremo v
torbo in se z njo namenil k avtu. Za
danes je delo končano. Tako kot to
počne že 30 let, se bo tudi danes iz
gozdnatih hribov odpravil v dolino,
v svoj topel dom, k svoji družini.
Tako, kot so to počeli že naši
predniki stoletja pred nami.
Les je imel med lokalnimi
surovinami vedno pomembno
vlogo. Tako zaradi dostopnosti
in razmeroma lahke obdelave kot

Lesoteka
hiše
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zaradi vsestranske uporabnosti. Na
Slovenskem se že daleč v zgodovini
pojavlja tudi kot odlična gradbena
surovina, kar se zaradi gozdnatosti
Slovenije zdi pravzaprav kar
logična izbira. Poleg zapisov so
najbolj pristni dokazi stari stanovi,
svisli in skednji, ki v predalpskem
svetu zliti s pokrajino pričajo o
obstojnosti in sonaravnosti lesenih
objektov. Tu so še odlični potresna
in požarna varnost objekta ter ne
nazadnje bivanjska kakovost,
adut masivnih lesenih zgradb.
Veliko je dobrega v tem, ko
postavimo objekt iz lesa. Za
novega lastnika, širšo skupnost
in naravo. To smo spoznali tudi
v podjetju Lesoteka hiše, ko smo
pred leti začeli postavljati masivne
lesene objekte. Sprva bivanjske
hiše in male vrtne objekte, nato
pa nam je s predanim delom, z
odlično kakovostjo postavljenih
objektov in učinkovito izvedbo

zdravo
bivanjsko
okolje

o primernosti masivne lesene
gradnje uspelo prepričati tudi
investitorje večjih projektov za
komercialne namene in javno
rabo. Prav masivni leseni vrtci so
se izkazali kot prava naložba v
prihodnost. Vsi objekti so zlahka
dosegli zahtevane standarde pri
gradnji, hkrati pa so presegli vsa
druga pričakovanja. Bivanjska
kakovost
lesenih
objektov
tako dobiva nov standard.
Z brošuro, ki jo držite v rokah, vam
želimo približati celoten proces
izvedbe masivnega lesenega
objekta od dela v gozdu do predaje
ključev, od načrtovanja do izvedbe.
Predstavljamo vam model javnozasebnega partnerstva, ki je bil
kot ena od možnosti sodelovanja
izbran pri gradnji treh koroških
vrtcev. Ti so, poleg nekaterih
drugih projektov, predstavljeni v
primerih dobrih praks.

ŠTUDIJa “ŠOLA
BREZ STRESA”
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KAZALO
30%

32%

60%

30 % CELOTNEGA
ZEMLJINEGA POVRŠJA
POKRIVAJO GOZDOVI.

GLEDANO SAMO
EVROPSKO CELINO
JE TA ODSTOTEK LE
MALENKOST VIŠJI - 32
%.

KAR 60 % OZEMLJA
POKRIVA GOZD V
SLOVENIJI.

PRIMERI
DOBRIH PRAKS
v SLIKI in
BESEDI
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Gozdno
LESNA VERIGA

Skupina GG Slovenj Gradec je
s svojimi povezanimi podjetji
gozdarsko
lesnopredelovalno
podjetje, ki predstavlja gozdno
lesno verigo s sloganom “Od
gozda do hiše”. Z vertikalno
povezavo med gozdarstvom,

L

esene
konstrukcije
izdelujemo
preko
povezanega
podjetja
Lesoteka
hiše,
in sicer ponujamo objekte
iz
križno
lepljenih
plošč
(CLT) in klasične brunarice.
Vedno večja priložnost se kaže
pri gradnji lesenih objektov, ki
postajajo bolj in bolj zanimivi
tako za individualne graditelje
kot za lokalne in državne
institucije. Prepričani smo, da
bomo v prihodnje v našem okolju
dosegli večjo porabo lesa za
bivalne namene in tako dodali
vrednost lesu, ki ga pridobimo
iz koroških gozdov, omogočali
zaposlitev ljudi in razvoj lesne
industrije, ki ima na Koroškem
tradicijo in dolgoletne izkušnje.
Les daje človeku prijeten občutek
bivanja, prostori dobijo dušo
že v fazi gradnje. Občutek ob
vstopu v takšen objekt je odličen
in prav vesel sem, da ga lahko
delimo z drugimi. Uporabljamo
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OD GOZDA
DO VRTCA
primarno predelavo in izdelavo
produktov iz lesa postaja
družba vse bolj prepoznavna na
področju promocije in uporabe
lesa
kot
konstrukcijskega
materiala
v
gradbeništvu.
Zaposlujemo 158 ljudi. Končni

“

produkt skupine GG Slovenj
Gradec so leseni objekti za
bivalne
in
infrastrukturne
namene, kot so vrtci, šole,
poslovne stavbe in individualne
hiše.

Gozd, les in človek so osnovni elementi,
ki dajejo priložnost razvoju družbe
Gozdno Gospodarstvo Slovenj Gradec
ter z njo povezanim podjetjem.

materiale, ki rastejo v našem
okolju, in s tem povežemo človeka
z avtohtono surovino. Tako kot
radi pijemo vodo izpod naših
hribov, tako je prav, da cenimo
les, ki desetletja raste v naših
gozdovih, ki jih lastniki skrbno
negujejo in izbrana drevesa s trdim
delom pripeljejo na območne žage.
Energetsko varčni in pasivni
objekti so vedno bolj zaželeni
v slovenskem in svetovnem
bivalnem okolju. Les je material
za zunanjo in notranjo uporabo,
je obnovljiv, energetsko varčen,
ekološko neoporečen in za človeka
najprimernejši ter tradicionalni
sopotnik v bivalnem okolju.
Predelava
lesa
okolja
ne
obremenjuje in ni energetsko

”

potratna. Gozd, les in človek
so osnovni elementi, ki dajejo
priložnost razvoju družbe GG
Slovenj Gradec ter z njo povezanim
podjetjem.

Silvo Pritržnik

direktor
Gozdno gospodarstvo
Slovenj Gradec, d. d.

158

LJUDI

ZAPOSLUJE SKUPINA
GOZDNO GOSPODARSTVO
SLOVENJ GRADEC

9m 300k 500

m3 lesa
Priraste vsako leto v
slovenskih gozdovih

m3 lesa

KI VELJA ZA ZELO
KAKOVOSTNEGA, lETNO
POSEKAMO SAMO V
KOROŠKIH GOZDOVIH.

m3 lesa

smo vgradili v TRI
masivne lesene vrtce na
KOROŠKEM.

Lesoteka hiše

masivne
lesene
hiŠE

V sklopu gozdno lesne verige podjetja Gozdnega Gospodarstva Slovenj Gradec “Od gozda do hiše”
podjejte Lesoteka hiše nastopi kot zadnji člen v ciklu predelave lesa. Gradimo okolju in bivanju prijazne
masivne lesene objekte, prilagojene sodobnim življenjskim potrebam s poudarkom na kakovosti bivanja
in kakovosti vgrajenih materialov.

V

izija podjetja je postati
vodilno podjetje pri
izgradnji
lesenih
masivnih
objektov
v Sloveniji. Podjetje Lesoteka
hiše je v preteklih letih dokazalo,
da je mogoče z razvojem in
gradnjo lesenih objektov ustvariti
presežke. Prisegamo na unikatnost
in individualno obravnavo vsakega
kupca ali uporabnika. Projekte,
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med katerimi so tako individualne
hiše, vrtci in ostali poslovni objekti,
odlikujejo naravni materiali,
sodobna arhitektura, moderen
dizajn in kakovostna izdelava.
Naši objekti so zgrajeni pretežno
iz slovenskega, »koroškega«
lesa, pri čemer podjetje obvladuje
celotno verigo, od gozda do hiše.
Uporabniku tako omogočamo

spremljavo razvoja lesenega
objekta od rastišča dreves do
zaključevanja zadnjih detajlov.
Lesena masivna gradnja nudi
uporabniku največjo kakovost
bivanja, saj les s svojim vonjem,
strukturo in barvo pozitivno vpliva
na človekovo počutje. Gre za
tiho, čisto in hitro gradnjo, ki ni
obremenjujoča za okolje.

Je gozd. Je
les. Je hiša.

Z

akaj les? Ker je čudovit
material, narejen iz
vode, zraka in sonca
in je eden izmed
najstarejših gradbenih materialov,
a smo ga Slovenci še posebej v
drugi polovici 20. stoletja redko

uporabljali za gradnjo objektov in
dajali prednost zidanim. Slovenija
je dežela gozdov in lesa in dejstvo
je, da zanimanje za okolju prijazen,
sonaraven, trajnosten in estetsko
nadstandarden način gradnje –
gradnje z lesom – vse bolj narašča.

tehnologija

L

es se je v zadnjih letih
razvil v visokotehnološki
izdelek, katerega meje
razvoja vedno znova
odkrivamo in potiskamo še više.
Miselnost, da je les uporaben le za
gradnjo počitniških hiš, vrtnih lop
in podobnih pomožnih objektov, z
razvojem postaja del preteklosti.
Danes les oziroma lesena gradnja
konkurira tudi najzahtevnejšim
izvedbam objektov individualnega
in javnega značaja.
Osnovni gradnik vseh Lesoteka hiš
so masivne lesene stene, kar jim

masivne
lesene stene
clt
daje v primerjavi z vsemi drugimi
načini gradnje, vključno s skeletno
ter okvirno gradnjo, pomembno
prednost pri statičnih, dinamičnih
ter termičnih karakteristikah.
Kljub temu da vse številke in
meritve govorijo v korist našim
izdelkom, sta največja aduta
Lesotekinih hiš odličen občutek in
kakovost bivanja v njih.
Pri leseni gradnji po sistemu CLT
so vse masivne stene narejene
v proizvodnji. Posamezna stena
CLT je narejena iz več slojev
smrekovih desk debeline od

MASIVNA
LESENA
STENA

LCLT Basic
Debelina stene: 32,6 cm

D

20 do 40 mm. Sloji posamezne
masivne lesene stene so križno
lepljeni, kar onemogoča širjenje
in raztezanje lesa. Posledično
imajo stene izjemne gradbene in
fizikalne lastnosti, kot so statična
trdnost, ognjevarnost, toplotna
izolativnost in kumulativnost.
Hiša, zgrajena po sistemu CLT,
predstavlja najboljše razmerje
med ceno in kakovostjo, ob tem
pa združuje najboljše lastnosti
različnih načinov gradenj. Glavne
prednosti so statična stabilnost,
visoka akumulacija toplote ter
cenovno ugodna gradnja.

E
A fasadni omet 6 mm
B toplotna izolacija iz mineralne volne 180 mm
C

C

B

masivna stena CLT 100 mm

D inštalacijski kanal 25 mm

A

E

mavčno vlaknena plošča ali lesena obloga 15 mm

Toplotna prevodnost: U = 0,18 W/m2K

MASIVNA
LESENA
STENA

LCLT Basic Eco

D

E
A fasadni omet 6 mm

B

C

A

E

Toplotna prevodnost: U = 0,18 W/m2K

MASIVNA
LESENA
STENA

D

LCLT Pasiv

B

Toplotna prevodnost: U = 0,11 W/m2K
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C

masivna stena CLT 100 mm

D inštalacijski kanal 25 mm

Debelina stene: 32,6 cm

Debelina stene: 42,1 cm

B toplotna izolacija iz lesnih vlaken 180 mm

mavčno vlaknena plošča ali lesena obloga 15 mm

E
A fasadni omet 6 mm
B toplotna izolacija iz mineralne volne 240 mm
C

C

masivna stena CLT 100 mm

D toplotna izolacija iz mineralne volne 60 mm med

A

podkonstrukcijo
E

mavčno vlaknena plošča ali lesena obloga 15 mm

PREDNOSTI
LESENE
GRADNJE

ENERGETSKO
VARČNO
ZARADI VELIKE LESNE MASE JE
TOPLOTNA AKUMULACIJA VISOKA,
KAR PODALJŠA ČAS OHLAJANJA
IN POSLEDIČNO ZNIŽUJE STROŠKE
OGREVANJA. NIZKA TOPLOTNA
PREVODNOST LESA PRIPOMORE K
HITREJŠEMU SEGREVANJU POVRŠINE,
KI JE NA OTIP VEDNO TOPLA, OBČUTEK
V PROSTORU PA UGODEN ŽE PRI 18°c.

ZDRAVO IN
UDOBNO

HITRO IN
UČINKOVITO

Največja prednost lesenih
zgradb je zdravo bivalno okolje.
Les pozitivno vpliva na počutje
človeka - nižji srčni utrip, boljša
koncentracija in boljši spanec. Les
je elektrostatik hkrati pa dobro
uravnava vlago. V prostoru zato
ni možnosti za razvoj plesni, manj
je prahu in v zraku manj bakterij.

masivna lesena gradnja poteka
hitro in učinkovito. zA VRTEC S
1000 M2 UPORABNIH POVRŠIN SMO
ZA POSTAVITEV POTREBOVALI LE TRI
TEDNE. kLJUB HITROSTI JE MASIVNA
LESENA GRADNJA ČISTA IN NEMOTEČA
ZA OKOLICO.

POTRESNO IN
OGNJE VARNO

ZVOČNO
IZOLATIVNO

KONSTRUKCIJA NAREJENA IZ MASIVNIH
LESENIH STEN JE POTRESNO NAJBOLJ
ODPOREN SISTEM GRADNJE, SAJ IMA
LES OB RELATIVNO NIZKI TEŽI, VISOKO
NOSILNOST IN PROŽNOST. zARADI
VELIKE KOLIČINE VGRAJENEGA LESA,
SO OBJEKTI POŽARNO BOLJ ODPORNI.

CLT stene Lesoteka hiš dosegajo
tudi nad 57dB zvočne izolativnosti,
kar pomembno pripomore
k bivanjskemu udobju in
izpolnjevanju visokih zahtev pri
gradnji javnih in komercialnih
objektov.

ŠTUDIJA

ŠOLA
BREZ
STRESA

Poleg mnogih znanih dejstev,
ki govorijo v prid uporabi lesa
kot gradbenega elementa in
splošnemu prepričanju, da je
v prostoru, kjer je vgrajenega
veliko lesa, občutek bolj “domač
in topel”, je bilo na temo
primerjave lesa z betonom in
drugimi gradivi povedanega že
veliko.

Š

e posebej zanimiva in v
zadnjem času odmevna
je raziskava “Šola brez
stresa” (Schulle ohne
Stress), ki jo je v Avstriji v
šolskem letu 2008/2009 opravil
inštitut HUMAN RESEARCH
(Zavod za zdravstveno tehnologijo
in preventivne raziskave, Weiz &
arte.med, iz Celovca). Študija je
bila narejena na vzorcu 52 učencev.
Prva polovica učencev (skupina A)
je bila nameščena v dveh masivnih
lesenih razredih, druga polovica
učencev (imenujmo jo skupina
B) pa v dveh klasičnih, zidanih
razredih. Za potrebe študije sta
bila dva oddelka predelana tako,
da je les nadomestil celotno
betonsko konstrukcijo. Stene in
strop v prostoru so bili oblečeni
v les, na tleh je linolej zamenjal
parket. Dva kontrolna razreda
sta
ostala
nespremenjena.

Med študijo, ki je trajala eno
leto, meritve so vključevale
tudi počitnice, so sodelavci
inštituta na vsakem učencu
opravili
sedem
celodnevnih
meritev. Te so vključevale
meritve srca in vprašalnik (za
ocenjevanje
koncentracije,
konfliknosti, kakovosti spanja
10

90%

ENO OD IZHODIŠČ ŠTUDIJE
SO BILI IZSLEDKI NEKE
DRUGE RAZISKAVE, KI
UGOTAVLJA, DA ČLOVEK
KAR 90 % SVOJEGA
ČASA
PREŽIVI
V
ZAPRTEM PROSTORU!

1

LETO

OBDOBJE
RAZISKAVE

7

MERITEV
VSAKEGA
UČENCA

52

”

SPREMEMBE V BITJU SRCA V 24 URNEM CIKLU KAŽEJO
VELIKO NIŽJO POVPREČNO FREKVENCO PRI UČENCIH IZ
MASIVNEGA LESENEGA RAZREDA (OZNAČENI S SVETLO
BARVO). HITRO PO PRIHODU V RAZRED (08:00) ZAČNE UTRIP
SRCA UČENCEV V LESENEM RAZREDU PADATI, HKRATI PA PRI
UČENCIH IZ STANDARDNE UČILNICE LE-TA RASTE DO 16. URE.

30
SPREMEMBA V BITJU SRCA +/- UDARCEV / MIN

“

Študija je ob tem pokazala tudi boljšo koncentracijo, manj
konfliktov in večjo uspešnost pri učencih iz skupine A. Pri njih je
bilo tako zaznati manj napak pri koncentraciji, večjo umirjenost
(manj agresivnosti), boljšo pripravljenost za učenje (še posebej
pri učencih s težavami pri učenju) in bolj kakovosten spanec.

20
10
5
0
-5
-10
-15

NIČ (0) NA GRAFU POMENI, DA SE FREKVENCA BITJA
SRCA NE SPREMINJA. SPREMEMBA NAVZGOR
POMENI POVEČAN, NAVZDOL PA ZMANJŠAN UTRIP.

00:00

04:00

08:00

12:00

URA V DNEVU

UČENCEV

ter ocen in dosežkov v šoli).
Rezultati študije so pokazali, da
se učencem skupine A zjutraj
ob prihodu v šolo (takrat je po
prebujanju in jutranjem hitenju
normalno, da je frekvenca srca
višja) bitje srca kmalu umiri,
frekvenca bitja pa čez dan še
enakomerno pada. Drugačna
slika je pri učencih skupine B, ki
obiskujejo normalni razred, kjer
jih obdajajo betonske stene. Tam se
frekvenca bitja srca zlepa ne umiri,
temveč raste do popoldanskih ur,
ko so otroci že doma, in nato proti
večeru začne blago padati, vendar
nikoli tako nizko, kot pri učencih
iz skupine A. Frekvenca bitja srca

STANDARDNA
UČILNICA

16:00

20:00

24:00

8600

UDARCEV SRCA / DAN
UČILNICA IZ
MASIVNEGA LESA MANJ ZABELEŽIMO PRI
UČENCIH IZ LESENEGA
RAZREDA

v skupini A je bila v povprečju
za 8600 udarcev/dan nižja kot
pri učencih v skupini B, kar je
enako dvema urama bitja srca.
Letni vzorec srčnih meritev je
skoraj
preslikava
dnevnega.
Vse od šolskih počitnic pa do
konca šolskega leta se povprečna
frekvenca bitja srca skupine B
povišuje. Kar je po eni strani
razumljivo. Bolj ko gre leto h koncu
in so rezultati in ocene v prvem
planu, bolj so otroci podvrženi
stresu. Pa vendar je pri učencih v
lesenem razredu slika drugačna.
Povprečna frekvenca bitja srca se
skozi vse leto znižuje in se začne

počasi in enakomerno dvigovati
šele v zadnjih dveh mesecih. Če
dneve v letu pomnožimo z 8600
udarcev/dan, dobimo številko,
ki, kot pravijo izvajalci študije,
še zdaleč ni zanemarljiva, saj
je obremenitev srca pri učencih
iz “lesenega razreda” občutno
manjša. Študija je ob tem pokazala
tudi boljšo koncentracijo, manj
konfliktov in večjo uspešnost
pri učencih iz skupine A. Pri
njih je bilo tako zaznati manj
napak pri koncentraciji, večjo
umirjenost (manj agresivnosti),
boljšo pripravljenost za učenje (še
posebej pri učencih s težavami pri
učenju) in bolj kakovosten spanec.

PRIMERI
DOBRE
PRAKSE

3

VRTCI
ZGRAJENI V LETIH 2015
in 2016
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350 2500

OTROK

SKUPNO V TREH
VRTCIH UŽIVA
PREDNOSTI MASIVNIH
LESENIH OBJEKTOV

m2

NETO UPORABNIH
POVRŠIN ZA VZGOJO
NA NAJVIŠJEM NIVOJU
IN NESKONČNE
MOŽNOSTI PRI IGRI

7

objektov
LESOTEKA HIŠE MASIVNA LESENA
GRADNJA ZA JAVNO IN
KOMERCIALNO RABO

1200 900
m3

SMREK

VGRAJENEGA LESA V 7
OBJEKTIH

JE BILO POTREBNIH ZA
IZDELAVO 7 MASIVNIH
OBJEKTOV

vrtec

Leseni ŠKRAT
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

CLT 0,27
KLH

masivne lesene stene

14

h-1

TEST
zrakotesnosti

52
dB

zvočna izolativnost
NOTRANJIH sten

1037
m2

Uporabna
površina

3

TEDNE
čas izdelave lesene
konstrukcije

23

tednov
celotni čas,
potreben za
izvedbo

0,135
W/m2K

toplotna
prehodnost
zunanjih sten

Udobje bivanja, boljše spanje,
prijetna klima, vonj po lesu …
Še veliko več je pozitivnih
učinkov lesene masivne gradnje
in točno takšen je vrtec Leseni
škrat, ki je zgrajen po najvišjih
standardih.

S

redi vasice, obkrožene z
gozdom, se tako bohoti
prvi lesen masivni vrtec
na Koroškem. V njem je
vgrajenega več kot 200 m³ lesa
smreke in okoli 15 m³ alpskega
macesna, ki je uporabljen za
fasado objekta. Tako kot se dobro
počutimo, če se prehranjujemo
z doma predelano ali biološko
hrano, se dobro počutimo, če
živimo v objektu, zgrajenem
iz lesa. Bivalno okolje ključno
vpliva na način življenja in
zdravje uporabnika. Les s svojim
vonjem, barvo in strukturo
ljudi pomirja, jim povečuje
koncentracijo in izboljšuje spanec.
O tem govori študija na 10. strani
Rezultati takšnih študij in besede
zadovoljnih lastnikov lesenih
objektov so za nas potrditev, da
smo, ko gre za gradnjo lesenih
hiš, vrtcev in šol, na pravi poti.
Pa vendarle pri leseni gradnji
ne gre zgolj za nadstandardno
kvaliteto bivanja, takšni objekti
so tudi energetsko varčni in se
lahko gradijo v nizkoenergijskem
ali pasivnem standardu. Sistem
CLT (križno lepljene plošče), s
katerim je grajen vrtec Leseni
škrat, omogoča zrakotesnost
objekta brez montaže parne
zapore (PVC folija), kakršna je

pri drugih montažnih sistemih
(okvirna in skeletna gradnja).
Hkrati ga odlikujeta visok fazni
zamik, ki omogoča, da se objekt
poleti ne pregreva, in visoka
akumulacija toplote v masivnih
stenah, kar pomeni, da se objekt
pozimi ohlaja zelo počasi.
Les je topel na otip, zato se v takšni
zgradbi počutimo dobro že pri 18
stopinjah, medtem ko se v klasično
grajenih objektih pri 21 stopinjah
Celzija. Nosilna konstrukcija
je potresno in požarno zelo
odporna, hkrati jo je zaradi lahke
konstrukcije možno postaviti na
manj nosilnih tleh. Visoka stopnja
predizdelanosti sten v proizvodnji
omogoča svobodno arhitekturo,
zato lahko po tem sistemu
gradimo najzahtevnejše objekte.
Gradnja je hitra, čista in tiha in
kot takšna ni obremenjujoča za
okolico, kar se je pokazalo tudi pri
gradnji Lesenega škrata, saj je bil
zgrajen v dobrih štirih mesecih.
In ne nazadnje … Slovenija je
dežela gozdov in Koroška je
najbolj gozdnata regija v Sloveniji,
zato bi bilo tukaj nesmiselno
graditi iz katerega koli drugega
materiala kot iz lesa.

Žan Pritržnik

direktor
Lesoteka hiše, d. o. o.

ARHITEKTURA

DOBRim IDEJam
DAJEMO nov
PROSTOR

Vrtec Leseni škrat v Šmartnu pri
Slovenj Gradcu je prostor igre in
gibanja.

N
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ovi vrtec v Šmartnu
je zgrajen po načelih
sonaravnih energetsko
varčnih
stavb
s
kompaktnim in odlično izoliranim
fasadnim ovojem, orientacijo glavnih
steklenih površin proti jugu ter s
senčili, ki preprečujejo pregrevanje
objekta. Osnovni konstrukcijski
material novega vrtca je masivni les
lokalnega izvora in to predstavlja
najvišji gradbeni standard v
arhitekturi, ki zagotavlja zdravo
bivalno okolje za otroke in zaposlene.

Programska delitev v vrtcu je
razdeljena na upravno-servisni del
v severnem delu zgradbe in osem
igralnic, obrnjenih proti jugu, v
obeh nadstropjih. Vrtec je zasnovan
brezhodnično po tradiciji šol arhitekta
Emila Navinška iz prve polovice
prejšnjega stoletja. Ta princip je
prvič uporabljen na principu vrtca;
namesto hodnika prostore povezuje
večnamenski prostor, ki je podaljšek
igralnice. Tudi zato so med
igralnicami in osrednjim prostorom
zasnovana steklena harmonika vrata,
ki prostore med seboj povezujejo,
hkrati pa omogočajo, da prihaja
svetloba globoko v notranjost vrtca.
Med igralnicami so drsna vrata večjih

Vsi prostori v vrtcu so načrtovani
tako, da so skrbno izkoriščeni. Pod
stopniščem je še skladišče, kjer
pa shranjevanje ni več mogoče,
je za otroke narejen poseben
brlog z blazinami, ki deluje kot
kotiček za umik. Stene stopnišča
so na obeh straneh v barvi
table in omogočajo risanje več
otrokom naenkrat, vzgojiteljicam
pa služijo kot pripomoček
za
predstavljanje
programa.

dimenzij, ki omogočajo združevanje
prostorov in programov, otrokom
pa enostavne prehode. Možnost
prehajanja med prostori je eden glavnih
elementov novega vrtca, saj raziskave
kažejo, da se otroci najučinkoviteje
učijo preko igre z vrstniki v prostorih,
ki omogočajo raznovrstne vsebine.
Verjetno
najbolj
prepoznaven
del novega vrtca leži v njegovem
jedru. To je večnamenski prostor z
mavričnim stopniščem, na katerem
se otroci spoznavajo z barvami in
števili. Pot navzdol pa jim omogoča
tudi rdeč zavit tobogan, glavna
atrakcija za otroke, ki jih skozi igro
hkrati vodi v gibanje, ki je osnova
zdravega psihofizičnega razvoja.

Igralnice so zastekljene po celotni
južni fasadi, zato so svetle in
omogočajo dober vizualni stik z
okolico. Po dve skupaj si delita
sanitarije, v katere prihaja naravna
svetloba z dveh strani, s čimer
se zmanjša potreba po umetni
svetlobi in dodatni porabi energije,
hkrati pa je vzgojiteljicam olajšana
preglednost nad dogajanjem.
Zasnova pohištva je pretežno
na kolesih, saj se tako lahko
igralnice enostavno spreminjajo
in preoblikujejo glede na želen
program. Posebnost notranje
opreme so kotički po posameznih
igralnicah, ki spodbujajo t. i. timeshare pristop souparabe prostorov,
ki otrokom omogoča, da določen
čas v dnevu uporabljajo vse
igralne površine, s čimer se ne
le prosto gibljejo po vrtcu in si
sami prilagajajo urnik glede na
svoja zanimanja, temveč imajo
tudi primerjalno gledano dostop
do več igralno-učnih vsebin kot
otroci v klasičnih vrtcih. Hkrati
imajo več stika z drugimi vrstniki
in vzgojiteljicami drugih skupin,
s čimer, kot ugotavlja pedagoška
stroka, hitreje razvijajo tako
čustveni (EQ) kot inteligenčni
količnik (IQ). Principu souporabe
prostorov je prilagojeno tudi
delo vzgojiteljic, otroci pa takoj
spoznajo, da je v prvi igralnici več
poudarka na mirnih dejavnostih,
kot je na primer branje, v drugi
na umetniškem izražanju, spet
v drugih pa so posebni kotički,

kot sta kuhinja, tržnica in
podobno. V zgornjem nadstropju
so poleg igralnic še prostori za
individualno delo z otroki, prostor
za vzgojiteljice ter večnamenska
igralnica, v kateri se odvijajo glavne
skupinske in športne dejavnosti.
V njej sta tudi interaktivna tabla
in modularni oder za gledališko
igro. Zaradi ločenega dostopa
se lahko ta prostor uporablja
tudi za popoldanske aktivnosti
vaške skupnosti, kot so joga,
pilates, izobraževanja in podobno.
Zunanje površine vrtca so
zasnovane tako, da čim bolj
spodbujajo gibanje in nudijo
možnost za široko paleto različnih
dejavnosti. Poudarek je na izboru
naravnih materialov ter igral iz
naravnih elementov. V centru
igrišča je hribček s toboganom, na
katerega se lahko otroci povzpnejo
tudi s pomočjo vrvi, po drugi
strani pa je iztek za sankališče in
prve korake na smučeh. Skozi ta
hribček je predor na drugo stran
igrišča, kjer so sestavljena igrala,
klopi iz debel, balvani za počitek,
peskovniki in podobno. Travnate
površine so namenjene različnim
postavitvam igralnih aktivnosti
ter igri z žogo, barvna ploščad iz
gume ob vrtcu pa omogoča tudi
varno vožnjo s skiroji. Na igrišču
stoji večnamenska lesena hiška za
shranjevanje opreme. Njene stene
so opremljene s tablo za risanje
ter z zunanjo plezalno steno. Po
tradicionalnem izročilu prvih
vrtcev ima vrtec Šmartno svoj
vrt za robidnice in začimbe, za
katere bodo skrbeli tudi otroci. V
manjšem nasadu sadnjega drevja
na vzhodnem delu vrtca je nasad
jablan, katerih jabolka bodo lahko
otroci spekli na ognju ali skupaj
z vzgojitelji pripravili slasten
jabolčni zavitek.

Dr. Jure Kotnik
avtor arhitekture vrtca
Jure Kotnik, s. p.

gradnja

Skrb
za
zagotavljanje
notranjega bivalnega ugodja je
pri izgradnji vrtca predstavljala
prvo prioriteto. O urbanistični
in arhitekturni zasnovi, ki
zasleduje ta cilj, pove več
arhitekt. A že odločitev, da naj
bo vrtec v čim večji (smiselni)
meri lesen, je zagotovila stavbi
domačnost, toplino in določene
parametre gradbene fizike.

P

arametrom
gradbene
fizike,
med
katere
spadajo ustrezna (v čim
večji
meri
naravna)
osvetljenost, temperaturno ugodje,
kakovost zraka (dovolj svežega
zraka ustrezne temperature, brez
pretiranega pihanja, hrupa in
vonjav), zagotavljanje požarne
varnosti in zaščita pred hrupom,
je bila ves čas gradnje namenjena
posebna pozornost. Sicer pa
parametri gradbene fizike, ki jih
je na neki način z zasnovo objekta
zagotovil arhitekt, vendarle ne
predstavljajo vseh parametrov.
Zato nekaj več besed namenimo
gradbeni fiziki. Kljub težnji po
zagotovitvi optimalnih pogojev se
zavedamo, da ni vse idealno, a bolj
kot dodatni stroški, ki so bili prav
z namenom zagotavljanja ugodja
višji, kot če bi sledili pogodbenim
paragrafom, nas je prehiteval čas
izvedbe, ki je bil za samo gradnjo
objekta bruto površine več kot
1.000 m2 odmerjen na štiri mesece.

Masivna lesena gradnja pomeni
odličen ogljični odtis, izolacija
iz kamene volne zagotavlja
paropropustnost
in
najvišjo
18

masivna
lesena
gradnja
mASIVNO LESENO JE EKOLOŠKO
PRIKAZ OGLJIČNEGA ODTISA

Masivna
lesena
hiša

klasična
zidana
hiša

2 m3 lesa = 4 ton CO2

UPORABLJENEGA v
lesenih izdelkih

stopnjo požarne varnosti, trislojna
lesena okna imajo garancijo na
barvo 10 let, električni pogon
tend olajša senčenje, LEDsvetilke v določenih prostorih pa
pomenijo dodano varčnost. Poleg
naravnega prezračevanja je možno
tudi mehansko, in sicer preko
varčnega sistema prezračevanja
z rekuperacijo in z elektronskimi
regulatorji pretoka, ki s pomočjo

Preprečitev izpustov
v ATMOSFERO

centralnega nadzornega sistema
omogočajo
visoko
stopnjo
nastavitev
mikroklime
in
varčevanje z energijo. Stavba je
opremljena s senzorji bivalnega
ugodja in ima vzpostavljen
monitoring porabe energije.

Primož Praper
prokurist
EUTRIP, d. o. o.

projekti
na ključ
Pri izvedbi projekta
prevzamemo vsa dela. To
pomeni od financiranja,
projektiranja,
pridobivanja
nepovratnih sredstev
do izvedbe na ključ
in upravljanje ter
vzdrževanje objekta po
izvedbi.

6-12

6-9

mesecEV

mesecEV

ČAS PROJEKTIRANJA
in pridobivanja
gradbenega
dovoljenja

čas gradnje na ključ

OD IDEJE
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K PRAKSi!
Kot je zapisal Bryan Lawson, se v naših šolah
in vrtcih odvijajo najpomembnejše dejavnosti
v našem življenju, to so izobraževanje, vzgoja,
učenje in razvoj naših najmlajših.

Z

ato je izredno pomembno, v kakšnih
prostorih in v kakšnih pogojih bodo otroci
pridobivali svoja znanja in izkušnje.
Mnenja strokovnjakov in študije kažejo, da
je gradnja z uporabo lesa ugodna za bivanje, zato sem
še posebej vesela in ponosna, da smo v naši občini
dobili tri nove lesene vrtce. Otroci in zaposleni se v
njih počutimo prijetno, sproščeno, energično in smo
aktivni ter motivirani za delo. Vzgojiteljice opažajo,
da so otroci pri igri in delu precej bolj umirjeni,
umirjen je tudi njihov govor. V prostorih je čutiti
drugačen vonj, ki daje občutek topline, zračnosti in
domačnosti. Že sama gradnja vrtca iz lesa je po svoje
izziv, da strokovni delavci vnašajo več naravnega
materiala pri delu z otroki.
Otroci so imeli možnost vseskozi spremljati gradnjo
vseh treh vrtcev. V podgorskem so v tem času pisali
zgodbo »Od gozda do hiše«, pri čemer so se potepali
po gozdu, vonjali, tipali les, razmišljali, načrtovali,
risali, gradili, se igrali z gradbenimi materiali, se
pogovarjali z delavci, obiskali lesarsko delavnico,
listali po enciklopedijah in kar je najpomembnejše
budno spremljali gradnjo novega vrtca. S tem so
pridobivali izkušnje, da les ni samo lep, ampak je
tudi idealen material za gradnjo. Po mojem mnenju
je to zelo pomemben element našega vzgajanja, saj
so vsebine, ki so bile otrokom predstavljene na igriv
način, za nadaljnje izobraževanje otrok in za pravilen
odnos do narave, neprecenljive.
Novi vrtci so prinesli novo energijo tako zaposlenim
kot tudi otrokom. V prostorih se vsi počutimo prijetno
in tudi delovna vnema je večja. Zagotovo lahko
rečemo, da na to vplivajo večji prostori in materiali,
iz katerih so vrtci zgrajeni.

Ivica Vaukan
20

ravnateljica
VVZ Slovenj Gradec

“

Od vseh projektov,
ki jih arhitekt
lahko dobi, noben
ne more biti bolj
zanimiv in večji izziv,
kot je šola, ker se
v njem odvijata
najpomembnejši
od vseh človeških
dejavnosti – vzgoja
in razvoj naših
otrok.
Bryan Lawson

”
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Za vsak uspeh je potrebno vložiti
trud, delo in imeti željo ...
... In na koncu bo vse poplačano z
vožnjo v rdečem toboganu!
SVETLOBA IN GIBANJE OTROK
PREPROSTO PREHAJAJO MED
PROSTORI.
DOBRIM IDEJAM SMO DALI NOV
PROSTOR IN POMEN!
ZAKAJ je velik, prostoren masiven
lesen vrtec tako zelo dober?

vrtec

GOZDNI škrat
LEGEN PRI SLOVENJ GRADCU

22

V

rtec je nizkoenergetski objekt
(B2), ki je zgrajen v montažni
leseni gradnji. Posebnost
vrtca je spoj dveh tlorisnih
rešitev, konvencionalno ortogonalne
proti severu (upravno servisni prostori)
in mehke radialne organiziranosti proti
jugu (vzgojno igralni prostori). Spoj
obeh predstavlja skupni centralni prostor.
Glavne nosilne in obodne stene so
izdelane iz lesenih masivnih plošč CLT,
sekundarne predelne stene pa so skeletne
oziroma okvirno panelne izvedbe.
Vrtec je klasično temeljen s ploščo AB.
Prostori v objektu so funkcionalno
oblikovani glede na starost otrok.
Otrokom in odraslim omogočajo različne
dejavnosti, in sicer načrtovane, spontane,
skupne, skupinske in individualne.
Štiri svetle in prostorne igralnice se
odpirajo proti jugozahodu. Preplet
zunanjih in notranjih prostorov
omogočajo velike steklene površine
igralnic, iz katerih je omogočen
neposredni izhod na pokrito teraso in
naprej na ostale zelene površine z igrali.
Po dve igralnici si delita en sanitarni
prostor, dodatno pa sta povezani še
z drsnimi vrati za možnost izvedbe
povezljivih didaktično vzgojnih vsebin.
Skupni centralni prostor je večnamenski
in omogoča izvedbo večje športne
igralnice, prostora za prireditve ali v
osnovi nudi prostor za garderobo in
komunikacijo med ostalimi prostori.
Na določenih mestih je kontaktna fasada
nadgrajena z vertikalnimi lesenimi
fasadnimi letvami, ki so v območju
nekaterih zasteklitev hkrati leseni
brisoleji.

Vesna Novak
Temniker, mag. inž. arh.
avtorica arhitekture vrtca
Arhitekturni Atelje Artenova

593
m2

Uporabna
površina

3

TEDNE
čas izdelave
lesene
konstrukcije
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TEDNOV
celotnI čas,
potreben za
izvedbo

0,10
W/m2K

toplotna
prehodnost
zUnanjih sten

vrtec

škrat BUČKO
Podgorje

24

696

21

m2

TEDNOV

UPORABNA
POVRŠINA

celotnI čas,
potreben za
izvedbo

3

120

čas izdelave
lesene
konstrukcije

VGRAJENEGA
LESA

TEDNE

m3

“TIME SHARE”
PRI oblikovanju notranjosti vrtcev ŠKRAT
BUČKO IN LESENI ŠKRAT SE JE AVTOR arhitekture
JURE KOTNIK PRI OBLIKOVANJU PROSTORA poslužil
t. i. NAČELA TIME SHARE.
Posebnost notranje opreme so kotički po
posameznih igralnicah, ki spodbujajo t. i.
time share pristop souparabe prostorov, ki
otrokom omogoča, da določen čas v dnevu
uporabljajo vse igralne površine, s čimer
se ne le prosto gibljejo po vrtcu in si sami
prilagajajo urnik glede na svoja zanimanja,
temveč imajo tudi primerjalno gledano dostop
do več igralno-učnih vsebin.

Dr. Jure Kotnik
avtor arhitekture vrtca
Jure Kotnik, s. p.

KOPE

VEČNAMENSKI oBJEKT
kope NA POHORJU
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871 m2 2014
Uporabna
površina

LETO
IZGRADNJE

PUNKL
MLADINSKI HOSTEL
RAVNE NA KOROŠKEM

524 m2 2011
Uporabna
površina

LETO
IZGRADNJE

mitnica
TURISTIČNI oBJEKT
muta

84 m2
Uporabna
površina

2011
LETO
IZGRADNJE
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lesoteka
TRGOVINA
radlje ob dravi

493 m2
Uporabna
površina

2011
LETO
IZGRADNJE

POTI
Sodelovanja

Model javno
zasebnega
partnerstva
pri izgradnji
objektov

J

avno-zasebno partnerstvo
(JZP) je eden izmed
modelov sodelovanja med
javnim sektorjem (občino,
državo) in družbami v zasebni
lasti. Takih načinov sodelovanja
je sicer bistveno manj kot
javnonaročniških razmerij, a v
zadnjem času pridobivajo veljavo.
Kot že pove besedna zveza, med
javnim in zasebnim ne gre za
kakršno koli povezavo, temveč
za partnerstvo. Razumevanje
in upoštevanje partnerstva je
ključno za uspešnost. Beseda
partnerstvo se je izoblikovala v
17. stoletju z razvojem industrije,
povzema
pa
sodelovanje,
kjer
sodelujoči
prevzamejo
vsak svoj del (aktivnosti in
odgovornosti na skupni barki).
Občina v razpisu opredeli način
koncesijskega razmerja, in sicer
kot DBOT. Kratice izhajajo iz
angleške terminologije (Design,
Build, Operate, Transfer) in
pomenijo, da zasebnik izdela
projektno dokumentacijo, stavbo
zgradi, jo upravlja in jo po
petnajstih letih prenese v last
javnega partnerja. Javni naročnik
ima pomembno vlogo predvsem

30

javno
zasebno
partnerstvo

pri pripravi projektne naloge in
postopkov izbora in seveda pri
uporabi stavbe. Trajanje koncesije
tako skupaj znaša 16 let. Eno leto,
da se stavba zgradi, nakar je 15
let v lasti zasebnika. Prav zaradi
tako dolge dobe je zasebniku
v interesu, da sta gradnja in
vgrajena oprema kakovostni
in energetsko učinkoviti, saj jo
mora prav on naslednjih 15 let
tudi upravljati in vzdrževati.
Ključni
slabosti
JZP
sta
dolgotrajnost
in
zahtevnost
formalnih postopkov, ki jih
obvladujejo le redki javni
naročniki. Nadalje pa je za
uspešnost
projekta
ključno
razumevanje
dolgoročnega
medsebojnega razmerja, ki skupaj
traja 16 let in terja stalen trud
za dosego skupnega dobrega.
Gradnja vrtca ima vse tipične

lastnosti projekta: je enkraten,
ciljno usmerjen, časovno omejen
proces, zato je bila pri izvedbi
logična uporaba orodij projektnega
vodenja.
Širše razumevanje javnozasebnega partnerstva,
v kakršnem so v našem
primeru zrasli vsi trije
masivni
leseni
vrtci,
pa ne vključuje samo
pogodbenih partnerjev.
V konkretnem primeru
je občina na eni strani
partnersko vključevala
javni zavod, na drugi
strani
pa
je
zasebni
partner tovrstni način
sodelovanja prakticiral
tudi
z
vključenimi
izvajalci.

Struktura
stroškov
uporabe
struktura stroškov uporabe, ki jih prejema koncesionar
plačnik

DELEŽ STROŠKOV po
PRORAČUNSKEM UPORABNIKU

VVZ
občina

21%
79%

struktura stroškov uporabe

1. Stroški tekočega vzdrževanja
2. Stroški električne energije
3. Stroški ogrevanja
4. Stroški pitne vode, odvajanje in čiščenje vode
5. Stroški sanitarne tople vode
6. Zavarovanje
7. Davek na nepremičnine
8. donos na vložena sredstva

4%
5%
2%
3%
2%
3%
1%
22 %

9. amortizacijA NALOŽBE

57 %

ZANESLJIVI POSLOVNI PARTNERJI, KI NAM POMAGAJO
URESNIČEVATI PROJEKTE
Alpod, d. o. o.

Gradbeništvo Kuster, d. o. o.

Otroški svet, d. o. o.

Arhitektura Jure Kotnik, s. p.

Gradim gradbenišvto

Pro-izol, d. o. o.

ArhitekTurni atelje Artenova,

Merzdovnik, d. o. o.

Rihter, d. o. o.

Vesna Novak Temniker, s. p.

GTI Gorenje, trgovina,

Roletarstvo Berčan, d. o. o.

Avtoprevozništvo Alojz

inženiring, d. o. o.

Sintal Koroška, d. d.

Tostovršnik, s. p.

Hranilnica LON, d. d.

Slikopleskarstvo Franc

CBD, d. o. o.

Ibus, d. o. o.

Berdnik, s. p.

duler, d. o. o.

Iztok Kenda, s. p.

Soboslikarstvo in

Elko Kotnik, d. o. o.

Jelovica okna, d. o. o.

fasaderstvo Anton Sedar, s. p.

EPNS, d. o. o.

Jurles, s. p.

Stin, d. o. o.

Eudom, d. o. o.

Lesing, d. o. o.

Storitve Felle, d. o. o.

FIMA, d. o. o.

Lesoteka projektiva, d. o. o.

TIP INŽENIRING, D. O. O.

GLI, d. o. o.

Lesoteka trgovine, d. o. o.

Viptronik, s. p.

Gozdno Gospodarstvo

Lesoteka gl, d. o. o.

Vomit, d. o. o.

Slovenj Gradec, d. d.

Mizarstvo Zlatorog, d. o. o.

Za otroke, d. o. o.

Lesoteka hiše, d. o. o.
celjska cesta 7
2380 Slovenj gradec
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