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TRETJA GRADBENA FAZA

Streha je
nad glavo

ZGORAJ Tretja gradbena faza zajema gradbena dela na konstrukciji,
torej v vseh etažah in na podstrešju, ukvarjamo se s strešno
konstrukcijo in krovskimi deli.

Tretja gradbena faza predstavlja konstrukcijska
gradbena dela vseh etaž in podstrešja, izvedbo
strešne konstrukcije ter izvedbo krovskih del.
Vrednost tretje gradbene faze
zajema 45 do 60 odstotkov
celotne vrednosti naložbe, o tem
smo se pogovarjali z Mojco Žižek,
nepremičninsko strokovnjakinjo
iz podjetja Atrium nepremičnine.
"V tej fazi bomo opravili vsa dela
do izgradnje ostrešja s kritino,
ključni bodo konstruktivni elementi, ki bodo nosili našo hišo.
V njej torej objekt dobi obliko,
pokažejo se glavne linije našega
kvadrati/514/ponedeljek, 10. marca 2014

doma. Nosilne stene so določene
in teh kasneje ni več možno spreminjati, razen če se odločimo za
kakšno dodatno odprtino, ki pa
jo je treba spet statično preveriti.
Več manevrskega prostora prinašajo notranje predelne stene, ki
se v tej fazi še ne oblikujejo."
TUDI VGRADNJA
STAVBNEGA POHIŠTVA
Kakšna je razlika med tretjo in
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tretjo podaljšano gradbeno fazo?
Izraz tretja podaljšana faza so
vpeljali v zadnjem času. Ta poleg
del od izkopa gradbene jame
do izgradnje ostrešja s kritino
prinaša še vgradnjo zunanjega
stavbnega pohištva in največkrat
tudi zunanjo fasado. V tej fazi pa
ne gradimo predelnih zidov, tlaka
v objektih in inštalacij.
KAKO IZBEREMO MATERIALE,
POIŠČEMO MOJSTRE?
Tretja gradbena faza zajema gradbena dela na konstrukciji, torej
v vseh etažah in na podstrešju,
ukvarjamo se s strešno konstrukcijo in krovskimi deli. Pomembni
so kakovost vgrajenih materialov,
njihova količina in kako jih negujemo. Ker sami nismo strokovnjaki za to področje, je bolje, da
obiščemo gradbeno podjetja, ki
se ukvarja z gradnjami na ključ,
svetuje sogovornica in nadaljuje:
"Nekatera podjetja vam ponujajo
vse na enem mestu, torej vse, od
vaše želje do izvedbe, kar za vas
pomeni prikrajšan čas in denar ter
strokovno svetovanje. Na začetku si moramo seveda zamisliti,
kakšen način gradnje bomo izbrali
(montažna hiša, zidana hiša iz
opeke, zidana hiša iz siporeksa),
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saj je od tega odvisno, katero
podjetje vam dela lahko izvaja.
Priporočam obisk več podjetij, saj
je razlika v ceni in storitvah različna, tako da po povpraševanju izberete najboljše za najboljšo ceno."
Pri izbiri materialov Mojca Žižek
svetuje nasvet arhitekta, ki bo
hišo zasnoval ter izrisal načrte, v
katerih bo po vaših željah uporabil najboljše in ugodne materiale,
ki bi bili primerni za gradnjo hiše.
"Seveda lahko po vaši želji in
že pridobljenih načrtih gradnje
izberete posamezna gradbena
podjetja, ki delajo samo določene
dejavnosti, pri čemer vas opozarjamo, da potrebujete tudi nadzornika, če želite kvaliteto, zato vam
priporočamo podjetja, ki vam
storitve opravijo na enem mestu
ter vam za to ponujajo kvaliteto,
garancijo in hitro izvedbo del."
Gradnja je kompleksen proces,
zato bomo najverjetneje morali
izbrati več ljudi, dodaja sogovornica, še zlasti v primeru, če ne
najdemo podjetja, ki bi nam znalo
zagotoviti vse na enem mestu.
"Nekateri so specializirani samo
za zidanje, drugi za betoniranje,
spet tretji za izdelavo estrihov
in ometov. Pametno je izbirati
kvadrati/514/ponedeljek, 10. marca 2014
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LEVO Posebno pozornost
velja nameniti ostrešju, saj se
s tem investitorji srečajo le
enkrat ali dvakrat v življenju.
Dobra streha nas bo varovala
pred vremenskimi vplivi, poleg
funkcionalne vrednosti ima
tudi estetsko veljavo.
DESNO Pomembni so kakovost
vgrajenih materialov, njihova
količina in kako jih negujemo. Ker
sami nismo strokovnjaki za to
področje, je bolje, da obiščemo
gradbeno podjetje, ki se ukvarja
z gradnjami na ključ.

izvajalca na podlagi priporočil od
ljudi, ki jim zaupamo."
NAJPOMEMBNEJŠI
DEL GRADNJE
V čem je posebna ta faza?
Pravijo, da je tretja gradbena faza
najpomembnejši del gradnje.
Priporočljivo je, da si zanjo vzamemo čas, da objekt nekaj časa
stoji, se suši in torej dozori.
"Ta faza je posebna ravno zaradi
tega, ker se do teh dveh faz praktično naredi večina gradbenih del
in je v tej fazi hiša pripravljena
tudi že za nadaljnjo prodajo ali
za začetek načrtovanja ter opremljanje vašega doma." Tisti bolj
neučakani bodo takoj ob koncu
te faze začeli urejati grobe inštalacije, opravljati strojna in elektro
dela, pripravili bodo še vsa dela
za četrto fazo. Končno urejanje
okolice v tej fazi še ni smiselno,
takoj po končani fazi pa je dobro
urediti komunalne inštalacije,
torej kanalizacijo, vodovodni in
elektro priključek speljati vse do
hiše. Teren počasi izravnavamo
do končne višine, poskrbimo za
vse nasipe, ki se bodo v prihodnjih fazah počasi stabilizirali,
objekt pa se kasneje ne bo posedal.
POZORNOST
NAJ NE BO ODVEČ
Čemu je treba nameniti posebno
pozornost in zakaj? Posebno
pozornost velja nameniti ostrešju, saj se s tem investitorji srečajo
le enkrat ali dvakrat v življenju.
Dobra streha nas bo varovala
kvadrati/514/ponedeljek, 10. marca 2014

pred vremenskimi vplivi, poleg
funkcionalne vrednosti ima tudi
estetsko veljavo. Pomembno
je, da že pri konstrukciji in izolaciji podstrešja upoštevamo, da
nameravamo tam urediti bivanjski prostor. Napake in slabe izkušnje s streho bomo kasneje težje
popravili in bomo zanje drago
plačali. Največ težav nam lahko
povzroči naklon strehe v kombinaciji z napačno izbiro kritine.

"Pri gradnji svojega doma moramo biti pozorni praktično na vse,
saj so od tega odvisni funkcionalnost objekta, stroški vzdrževanja,
udobje ... Pozorni moramo biti
na načrtovanje hiše, na izbiro
materialov in seveda na izvajalce
ter na račune, ki jih izdajo, saj le
z računom in potrjeno specifikacijo vgrajenih materialov lahko
zaprosimo za različne subvencije
iz Eko sklada ter se samo s tem

izognemo nestrokovni izvedbi
del in nevšečnostim. Pomembno
je naslednje: dom, varnost,
ugodje, stroški. Izbira materialov
za gradnjo je tisto, kar bistveno
vpliva na kakovost doma, počutje v njem in posledično tudi na
količino porabljenega denarja za
njegovo gradnjo in vzdrževanje,"
sklene Mojca Žižek.
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