
Izbira za samograditelje
Ko je družina Nared iz Loža podedovala zemljišče v Rakeku, sta se Damjan in njegova 
soproga Jasna odločila za gradnjo stanovanjskega objekta. Želela sta hišo, ki bi njima in 
njunima sinovoma nudila boljše bivalne pogoje, na novi lokaciji pa bodo tudi bližje centru 
Slovenije in Ljubljani. Ker so morali hišo prilagoditi specifičnostim terena z vrtačo, so se
odločili za lasten načrt, katerega izdelava je trajala kar tri leta. Nato sta Naredova izbrala 
material, ki je odgovarjal zastavljenim pričakovanjem, ter se maja lani lotila gradnje.

GRADBENI SISTEM YTONG: 

Natančen in potrpežljiv 
samograditelj
»Montažna gradnja je hitra 
in cenovno ugodna, če pa zna 
človek tudi sam kaj narediti, je 
odločitev na dlani,« je povedal 
Damjan Nared, ki mu gradnja z 
ytongom predstavlja zelo dobro 
kompromisno rešitev med mon-
tažno in zidano hišo. Odločitev 
za ytong so naknadno podprle še 
vse lastnosti materiala vključno 
z izolativnostjo. »Poleg tega si 
želimo takoimenovano tridimen-
zionalno fasado, kar bi pri dru-
gačnem načinu gradnje pomeni-
lo ogromne dodatne stroške, pri 
ytongu pa bo to zelo enostavno 
izvedljivo.« 
Gradnjo z ytongovimi bloki in 
orodjem v primerjavi s klasič-
nim zidanjem ocenjuje Nared 
kot enostavno in predvsem čisto. 
»Naveličal sem se ropotanja me-
šalca, pa tudi vsakičnega pranja 
orodja po  končanem delu. Pri 
tej gradnji pozidam pol stene in 
pri tem porabim vedro z lepilom, 
nato se preoblečem in že lahko 
odhitim na poslovni sestanek, 
ki so pri prodajnih zastopnikih 
včasih zelo nepredvidljivi. Tako 
lahko dobro izkoriščam vmesni 
čas za dela pri hiši.«    
Strinja se tudi, da gre za gradnjo 
s kakovostnim materialom, s ka-
terim pa je treba pravilno roko-
vati. Tako kot številni drugi, ki 
gradijo z ytongom, je tudi Dam-
jan Nared poudaril pomembnost 
natančno položene prve vrste 
blokov. Kot samograditelja pa 
ga ni prestrašila niti velikost ob-

jekta, ki v nadstropju obsega kar 
200 kvadratnih metrov. Po nje-
govem mnenju se lahko gradnje 
z ytongom loti vsak, ki je natan-
čen in potrpežljiv. »Tisti, ki želi 
goljufati, dobi povrnjeno nazaj. 
Prijatelj, ki je že pred leti po-
stavil hišo iz tega materiala, me 
je tudi posvaril, naj ne zaupam 
slepo morebitnim kritikam ma-
teriala, temveč se pozanimam, 
kje in kaj točno jih moti v zvezi 
z njim (mnogi se spominjajo Si-
porexa). Pa nihče ne pozna kon-
kretnih primerov. Moje izkušnje 
in izkušnje tistih, ki se odločajo 
za ytong, so samo dobre. Ver-
jamem pa, da mnoge zavede 
visok začetni finančni zalogaj,
ker ta hiša je »obrnjena okrog«, 
vračati začne pri zaključevanju 
del. Drugače je tudi za zidarje 
klasičnih pristopov, ki pri kla-
sični gradnji z ometavanjem iz-
ravnavajo neravne stene, s čimer 

tudi lažje vračunajo svoje delo v 
ceno in podobno. Pri naši hiši ra-
zen železokrivcev in ytongovih 
svetovalcev, demonstratorjev, 
nismo potrebovali nobenega 
profesionalnega zidarja, pa so 
naši zidovi povsem ravni. Tudi 
višina stene pri klasični gradnji 

zaradi neenakomerno nanašene 
malte ni na vseh mestih enaka, 
kar se še posebej izrazi pri ste-
nah z več okni ali vrati in zara-
di česar moraš v nadaljevanju 
uravnavati višino. Pri ytongu do 
takih odstopanj ne prihaja. Sam 
sem prepričan, da pri naši hiši ta 
odstopanja v višino niso večja 
od petih milimetrov.«

Kakovost materiala in 
odnosov
»Skoraj bi upal reči, da smo v 
naši družini znani po tem, da 
smo na velikih področjih med 
prvimi. Najdemo kakovost. 
Mnogokrat še preden se je za-
vedo tudi drugi. Ta kakovost, na 
katero prisegamo, velja tudi za 
ytong. Ob tem tudi vse sprem-
ljevalno sodelovanje teče tako, 
kot mora,« je zadovoljen Dam-
jan Nared. Na vprašanje, kje je 
prvič slišal za ytong, si vzame 
čas za premislek. »Morda je bilo 
na sejmu, čeprav se mi zdi, da 
je bil splet celotne predstavitve 
gradbenega sistema Ytong do-
volj prezentativen, da smo ga 
zaznali. Poleg tega je že nekaj 
ytongovih hiš zgrajenih tudi v 
našem kraju. Tudi jaz ga lahko 
vsakomur priporočim.«

 Damjan in Jasna Nared s sinovoma Bemom in Nalom:
»Želimo urediti prijeten bivanjski prostor, ki nam bo v vsem ustrezal.« 

Po mnenju Damjana Nareda se lahko gradnje z ytongom loti vsak, ki 
je natančen in potrpežljiv. Sam se ni prestrašil niti obsega objekta, ki v 
nadstropju premore kar 200 kvadratnih metrov. 


