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Ste pripravljeni na
revolucijo idej, tehnologije
in udobja Marles?

Razvoj lesenih
hiš Marles.

M.Premrov

“Ideja se porodi v trenutku, dozoreva dlje, običajno se nikoli
ne udejanji. A kjub temu je to utrinek, ki nas popolni, morda
polepša dan.”
red.prof.dr. Miroslav Premrov dekan UM FG

Spoštovani
V času pojava vse bolj perečih problemov povezanih z okoljskimi
spremembami in ob dejstvu, da za ogrevanje stavb še zmeraj
porabljamo prevelike količine energije, predstavlja enega
primarnih ciljev gradbenega sektorja prav snovanje energijsko
učinkovitih in okolju prijaznih objektov. Les kot naraven material
ima že v osnovi najboljše izhodišče za energijsko učinkovito
gradnjo, saj je v primerjavi z ostalimi konstrukcijskimi materiali
boljši toplotni izolator, ima dobre mehanske lastnosti in zagotavlja
prijetno bivalno ugodje. Zaradi naštetih lastnosti je montažna
lesena konstrukcija primerna za gradnjo energijsko varčnih
objektov različnih standardov, pri katerih pa sta zaradi možnih
dobitkov sončnega sevanja velikega pomena tudi povečan delež
in ustrezna orientacija steklenih površin. Slednjemu posvečamo v
naših raziskavah poseben pomen, še zlasti zaradi dejstva, da so
proizvajalci v zadnjih letih steklu bistveno izboljšali mehanske in
fizikalne lastnosti. Torej lahko pričakujemo, da v bližnji prihodnosti
ne bomo več govorili le o leseni gradnji, temveč raje o lesenostekleni z drznimi in privlačnimi oblikami, o gradnji, ki lahko ponudi
nekaj več.
Na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru (UM FG) pa
se še kako zavedamo, da je za uspešno diseminacijo o tovrstni
gradnji prihodnosti potrebno še marsikaj drugega. Izvedba
natančnih računskih analiz v sklopu obširnega raziskovalnega dela
je le prvi segment, pomembno pa je tudi ustrezno ozaveščanje
javnosti in predvsem vzgoja mladega kadra bodočih arhitektov in
gradbenikov, ki bodo vse slabosti in prednosti tovrstne gradnje
dobro poznali ter bili posledično sposobni samostojno zasnovati
energijsko učinkovit sodoben lesen objekt. Uspešnost pri iskanju
novih rešitev pa vsekakor pogojuje združevanje strokovnih

znanj, industrije, praktičnih izkušenj in sveže energije bodočih
strokovnjakov. Povezovanje arhitekturne, gradbene pa tudi še
katere druge stroke je pri tem seveda nujno potrebno.
In prav v to smer je bila primarno usmerjena delavnica, ki smo
jo na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru (UM FG)
izvajali skupaj s podjetjem Marles hiše. Torej povezati znanje
arhitektov, gradbenikov, strojnih inženirjev že pri snovanju idejnih
rešitev objektov in ne le zaporedno, kot je to običaj v gradbeni
praksi. Hkrati pa v prakso implementirati rezultate najsodobnejših
znanstvenih raziskav, tako tujih kot lastnih, ter tako vzpostaviti
direktno sintezo akademskosti in prakse, področij, ki sta v
Sloveniji žal prepogosto povsem na različnih bregovih.
Cilj skupnega projekta, katerega izdelki so v tem katalogu,
je bil usmerjen v razvoj nečesa novega, sodobnejšega,
transparentnejšega, v premostitev nekaterih stereotipnih
okvirjev o leseni gradnji.
Dragi bralci, upam da nisem bil predolg. Pred vami je katalog
nekaterih idejnih rešitev, kot so jih pod vodstvom pedagoških
mentorjev razvili izključno naši študenti, šele bodoči arhitekti in
gradbeniki. Hkrati pa verjamem, da je to, kar je pred vami, šele
začetek neke skupne poti med podjetjem in fakulteto in da je v
bodoče možno ponuditi še kaj bolj dovršenega in izzivalnega tudi
za najzahtevnejše interesente tovrstne gradnje tako doma kot po
svetu.
red.prof.dr. Miroslav Premrov
dekan UM FG

V.Leskovar

“Načrtovanje hiše zaznamuje preplet vrste dejavnikov (izvirnost,
konceptualna zasnova, tehnologija, materiali, detajli) in je uspešno
le takrat, ko je pozornost v največji možni meri usmerjena k
uporabniku, k njegovemu doživljanju hiše oz. bivalnega ugodja, ki
ga bomo s kompleksno zasnovo skušali doseči.”
doc. dr. Vesna Žegarac Leskovar, univ.dipl.ing.arh

Spoštovani
Lesena prefabricirana gradnja, ki je v zadnjih tridesetih letih
doživela intenziven razvoj, postavlja danes nove smernice
v oblikovanju izvirnih in tehnološko dovršenih objektov, ki jih
odlikujeta nizka energijska poraba, usmerjenost v okolju prijazno
gradnjo in visoka kakovost bivalnega ugodja.

arhitekture in gradbeništva ter pedagoški mentorji za področja
arhitekturne zasnove, statike konstrukcij in gradbene fizike.
Študenti so pripravili pet različnih predlogov idejnih zasnov, ki so
morali zadostiti kriterijem po omejeni kvadraturi, izbiri ustreznih
konstrukcijskih elementov in strategiji trajnostnega načrtovanja.

Naravne danosti, klimatske značilnosti in možnosti izvedbe so
le trije izmed mnogih razlogov, ki govorijo v prid pomembnosti
arhitekture lesenih objektov v Sloveniji. Na Univerzi v Mariboru
Fakulteti za gradbeništvo (UM FG) želimo s svojim znanjem
prispevati k inovativni rabi lesa v arhitekturi oz. gradbeništvu.
Še zlasti, ker so bile vsebine o arhitekturi lesa na izobraževalnih
inštitucijah vrsto let nekoliko zapostavljene, se na UM FG
usmerjamo v intenzivno izobraževanje študentov o leseni
gradnji. Zavedamo se pomembnosti povezovanja teoretičnih
in raziskovalnih vsebin s potrebami industrije, trga in okolja v
katerem živimo. Omenjeno povezovanje skušamo uresničevati v
študijskih delavnicah, kjer skozi poglobljen izobraževalni pristop
študente usmerjamo v ustvarjalno in tehnološko dovršeno
načrtovanje lesenih stavb.

Cilj projekta je bil usmerjen v zasnovo sodobne enostanovanjske
hiše na ravni, ki je primerna za izvedbo. Velikokrat smo pri
študentskih delih, zahvaljujoč brezmejni domišljiji, priča
atraktivnim predlogom, ki pa so žal zelo težko ali pa popolnoma
neizvedljivi. Zato je zelo pomembno omeniti, da je vsaka od
predlaganih rešitev prilagojena tehnološkim zmogljivostim
podjetja Marles, kar pomeni da je vsako hišo možno izvesti brez
večjih težav. Izmed petih predlaganih rešitev je podjetje Marles
hiše Maribor izbralo zmagovalni projekt, na katerem se je
nadaljevalo natančno projektiranje arhitekture, konstrukcij ter
preračunavanje gradbene fizike. Več informacij o posameznih
rešitvah lahko najdete v naslednjih straneh kataloga.

Tokratnji izziv je predstavljal razvoj novega modela
enostanovanjske lesene hiše, ki je moral združevati vse odlike
inovativnega projekta, kot so izvirna oblika, ustrezna izbira
materialov, izvedljivost konstrukcije in optimalni koncept zasnove
trajnostne hiše, z namenom doseganja nizke energijske rabe,
ustreznega izkoriščanja naravnih virov ter visoke stopnje
bivalnega ugodja. Skupni projekt podjetja Marles hiše Maribor
in Univerze v Mariboru Fakultete za gradbeništvo je potekal v
prvi polovici leta 2012. V projektu so sodelovali izbrani študenti

V zaključku želimo le še poudariti, da tovrstno sodelovanje
predstavlja za fakulteto izjemno izkušnjo, obenem pa tudi
potrditev, da je naše razvojno delo več kot uporabno v praksi.
V prihodnosti si zato želimo nadaljevati s podobnimi projekti
in tako skupaj s slovensko industrijo prispevati k nadaljnjemu
razvoju lesene gradnje v Sloveniji.

doc. dr. Vesna Žegarac Leskovar, univ.dipl.ing.arh

Sodelujoči pri projektih
PEDAGOŠKI MENTORJI
arhitektura / doc. Dr. Vesna Žegarac Leskovar, univ.dipl.ing. arh.
konstrukcije / prof. Dr. Miroslav Premrov, univ.dipl.ing.grad.
dr. Erika Kozem Šilih, univ.dipl.ing.grad.
ŠTUDENTI ARHITEKTURE:
Luka Bačko
Jernej Borko
Maša Kresnik
Samo Lorber
Sanda Moharič
Anja Patekar
Tajda Potrč
David Vogrinčič
ŠTUDENTI GRADBENIŠTVA:
Klara Mihalič
Miha Pukšič
Anže Rosec
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Samo Lorber & Tajda Potrč / 2012
Mentorstvo: doc. Dr. Vesna Žegarac Leskovar / arhitektura
		
prof. Dr. Miroslav Premrov / konstrukcije

Marles hiša - green line
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AZVOJ TLORISOV

AZVOJ TLORISOV

Posebnost moderne nadstandardne hiše je razgiban tloris, ki tvori majhen
atrij. Višji dnevni prostor s kuhinjo in jedilnico je ločen od zasebnih prostorov,
ki se iz vzhodnega dela pritličja nadaljujejo v nadstropje. Razgibana in dobro
premišljena zasnova hiše nudi maksimalen izkoristek prostora na dani
kvadraturi.

PRITLIČJE

NADSTROPJE
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Sanda Moharić & Maša Kresnik / 2012
Mentorstvo: doc. Dr. Vesna Žegarac Leskovar / arhitektura
		
prof. Dr. Miroslav Premrov / konstrukcije

Marles - pasivna hiša
Koncept hiše izhaja iz klasične dvokapnice, kateri dodamo kubus in ga poljubno pomikamo. Kubus pri
hiši je pomaknjen proti severu in zahodu, tako na severu dobimo zamaknjen vhod z nadstreškom,
na jugu pa se nam prav tako ustvari nadsterešek, kateri služi kot terasa. Streha je na južni strani
nekoliko daljša, kar nam nudi večjo površino za postavitev sončnih celic, ter služi kot nadstrešek
terasi.

PREREZ
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Luka Bačko / 2012
Mentorstvo: doc. Dr. Vesna Žegarac Leskovar / arhitektura
		
prof. Dr. Miroslav Premrov / konstrukcije

Kubus future form
Koncept Marles hiše temelji na modularnosti, kar pomeni, da z enakimi kompatibilnimi
komponentami dobimo več različnih rezultatov. Zunanjost stavbe temelji na
združevanju dveh na videz podobnih volumnov. Večji volumen tvori bazo stavbe, manjši
pa se na različne načine priključuje k bazi.
Glede želje naročnikov in obliko parcele lahko tako z enakimi komponentami dobimo
popolnoma drugačne zanimive koncepte lesenih nizkoenergijskih stavb.
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Jernej Borko & Anja Patekar / 2012
Mentorstvo: doc. Dr. Vesna Žegarac Leskovar / arhitektura
		
prof. Dr. Miroslav Premrov / konstrukcije

Razgibana - moderna forma

Zasnova Marlesove hiše upošteva pogoje udobnega življenja, hkrati pa
na eleganten in moderen način vpenja enodružinsko hišo v okolico. Oblika
hiše se ozira na grafično podobo podjetja in z zanimivo kombinacijo
različnih ravnih in dvokapnih streh tvori razgibano, a moderno formo
novega objekta. Kompaktni fasadni ovoj upošteva pogoje nizkoenergijske
hiše in nudi različne možnosti tlorisne razporeditve prostorov.

TLORISI
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David Vogrinčič / 2012
Mentorstvo: doc. Dr. Vesna Žegarac Leskovar / arhitektura
		
prof. Dr. Miroslav Premrov / konstrukcije

Enokapnica je moderna
Glavna značilnost hiše je jasna povezava med notranjimi in zunanjimi prostori. Hišo si sestavi lastnik
sam po svojih potrebah, po svojem načinu življenja-bivanja. Ponujeni so še oblikovani dodatki k hiši, kot
so garaža, terasa, nadstrešek, vetrolov, zimski vrt, vrtna lopa. Program je ločen na dva sklopa: bivalni
in spalni del. Prostori so z velikimi zastekljenimi površinami obrnjeni proti razgledom, proti južnemu
soncu. S pravilno razporeditvijo strešnih oken dobimo najprej dobro ravnovesje svetlobe, izjemna
stvar pa so tudi sončni žarki, ki posijejo v vsak kotiček hiše.
Z odpiranjem strešnih oken, vgrajenih na različnih višinah, dosežemo unčinkovito naravno
prezračevanje, ne nazadnje pa tudi razgled.

www.marles.com • www.marles.it • www. marles.at • www.marles.hr

Marles
M-design
krog

Naš edinstveni pristop k
načrtovanju in oblikovanju
Črke M, D, E, S, I, G, N so ključne besede, ki Marles tim
vodijo skozi sedem korakov načrtovanja in oblikovanja
vašega popolnega doma ali objekta.

Marles Living Lab™

www.marles.com • www.marles.it • www. marles.at • www.marles.hr

Marles Living Lab™
je laboratorij za raziskovanje in oblikovanje trendov bivanja.
Nič ne prepuščamo naključjem. Združujemo tehnologijo z
funkcionalnostjo ter optimalnim doživetjem prostora za vaše
maksimalno zadovoljstvo.

Marles hiše FUTUR nastajajo v laboratoriju MARLES LAB, kjer hiše poleg marlesovih arhitektov snujejo tudi zunanji sodelavci. Priložnost damo

Hiša,
ki sledi soncu - Foton
Študentje: Domen Tomašič, Klemen Podjed, Andrej Štamulak
Mentor: asis., u.d.i.a. Igor Seljak

Kot

•

kompaktno

•

odprto

•

energijsko varčno

širok pogled iz galerije

sončnica skozi ves dan sledi poti sonca.

Modell

Pogled, ki skriva in
razskriva.

FUTURE

tudi mladim bodočim arhitektom, študentom Fakultete za arhitekturo. Tako so leta 2008 zasnovali hiše, ki jih predstavljamo v tem katalogu.

Moč misli hiša polna energije
Študentje: Marija Ana Kranjc, Ana Humar, Nikye Tuljak
Mentor: Alenka Fikfak

FUTURE
Za kvalitetno preživljanje prostega časa.

Ime je dobila po obliki strehe,
		

ki izhaja iz potreb pasivne hiše.

Zlitje energije
in udobja.

Pergola s švedskim stilom
Študentje: Mojca Rebec, Tina Krošelj, Polona Lisjak
Mentor: Tomaž Novljan

sledenje soncu

FUTURE
•

princip pasivne hiše Marles

Povabite svetlobo v vaš prostor.

Modell

Preprosto in
sofisticirano istočasno.

Usmerjati svetlobo
in jo doživljati ...
Študentje: Jana Dragan, Robert Prešeren, Katarina Dekleva
Mentor: doc. dr. Tomaž Novljan

igrati se
			

FUTURE
•

kroženje svežega zraka

•

odprtost

•

usmerjenost k svetlobi

s sencami ... živeti čez cel dan
- zjutraj - opoldne - zvečer
... doživetje svetlobe čez cel dan.

Popolna ekstaza
bivanja.

“Odločite se, kaj želite. Verjemite, da je t
		 lahko vaše, da si to zaslužite, da je

www.marles.com • www.marles.it • www. marles.at • www.marles.hr

to
uresničljivo.”
Nelson Mandela
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Ustvarjamo
trende in
presegamo
meje
odličnosti!

MARLES TEAM

KONTAKT • CONTACT • CONTACT • CONTATTO
MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o.
Limbuška c. 2, 2341 Limbuš
Slovenija
Tel: +386 (0) 2 429 46 03
Fax: +386 (0) 2 429 46 40
E-mail: komerciala@marles.com
www.marles.com

MARLES ECO HAUS ITALIA S.R.L.
Stazione di Prosecco 29/A
IT- 34010 Sgonico (TS)
Tel/Fax: +39 040 251 349
Mob: +386 41 338 876
E-mail: diana.lesnikkosar@marles.com
www.marles.it

SALON IDEJ MARLES
Dunajska 151, 1000 Ljubljana
Slovenija
tel: +386 (0)8 205 28 51
fax: +386 (0)8 205 28 52

MARLES Fertighaus GmbH
Fertighauszentrum Blaue Lagune, Parz.30
AT-2334 Vösendorf
Tel: + 43 2236 677 688
Fax: + 43 2236 677 688 10
E-mail: daheim@marles.at
www.marles.at

MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o.
Podružnica Zagreb
Ivana Lučića 2 a/1. kat
HR-10000 Zagreb
Tel: +386 (0)2 42 94 617
Fax: +386 (0)2 42 94 640
E-mail: infohr@marles.com

