IDEJNI KONCEPT UREDITVE INDUSTRIJSKO SKLADIŠČNEGA OBJEKTA
“FRNAŽA” V BILJAH

ZGODOVINA OPEKARSTVA NA GORIŠKEM
SPLOŠNO
Opekarstvo na območju spodnje Vipavske doline je
bilo razvito že v rimskih časih. Nekateri dokumenti
navajajo naj bi to bilo v prostoru med Biljami in
Bukovico.
Opekarništvo je po razpadu rimskega imperija upadlo,
ponoven razcvet je doživelo v 15. stoletju, vsestransko
uporabnost opečnih izdelkov pa je potrdila
industrijska revolucija v 19. stoletju. V času AvstroOgrske monarhije je na tem območju obratovalo 47
opekarskih obratov. V letu 1898 je v Biljah pričela
delovati prva ljudska opekarna z 41 sovlagatelji,
ki je imela zelo dobro urejena pravila delovanja in
poslovni red. Tehnološki proces žganja pa je potekal
od prvotnih poljskih peči (žganje v kopah), nato v
tako imenovanih hrovatinkah, konec 19. stoletja pa so
prešli na Hofmanove (krožne) peči.
Po priključitvi Primorske k matični Jugoslaviji, to je
leta 1947, so bile vse opekarne na tem področju, po
zakonu o nacionalizaciji, nacionalizirane in so prešle
v splošno ljudsko premoženje. Ustanovljeno je bilo
podjetje Goriške opekarne. Zaradi pomanjkanja
kvalitetene surovine in zastarelosti proizvodnje so
postopoma ukinjali obrate.
Začetka je bilo delo pri opekarnah zelo težavno, saj
so morali delavci v glavnem ročno opravljati vsa dela,
razen oblikovanja izdelkov, ki se je izvajalo s prešo.
V glavnem so delavci delali s krampi, lopatami ter
samokolnicami. Pogoji dala so bili zelo težki, delo je
bilo sezonsko. V prvih letih po ustanovitvi so proizvajali
predvsem polni zidak in korce. Z rekonstrukcijami
in nakupi strojev so v 50 letih najprej odpravili ročni
nakop in prevoz gline do oblikovalnih strojev, uvedli
mehaniziran nakop z bagri vedričarji in prevoz z
vagoneti prekucniki in Dissel lokomotivami. V tem času
so z gradnjo umetnih sušilnic na topli zrak postopoma
prešli iz naravnega sušenja na umetno sušenje. Z
umetnimi sušilnicami je bil odpravljen sezonski značaj
proizvodnje in odvisnost od vremenskih razmer.
V 60 letih so uresničili odločitev za modernizacijo
in koncentracijo proizvodnje v dveh močnih
perspektivnih obratih v Biljah in Renčah.
Pomembna prelomnica v tehnološkem razvoju
priprave gline je bil leta 1971 izveden prehod na
mehaniziran nakop gline z bagri in kamionskimi
prevozi gline na deponijo. Glina na deponiji zori in se
homogenizira.

Obdobje po letu 1990 lahko označimo kot obdobje
preobrazbe, ki je pomenila prilagoditev novim
družbenim in gospodarskim razmeram. Razpad
jugoslovanskega trga je zahteval racionalnejše
poslovanje in prilagajanje novim tržnim razmeram
z razširitvijo proizvodnega programa na vse vrste
stropnih polnil. Racionalizacija je zahtevala tudi
ustavitev nerentabilne proizvodnje na obratu Bilje.
Izdelavo teh izdelkov sta prevzela obrata Renče III in
Renče IV. Investicije po letu 1990 so bile namenjene
racionalizaciji poslovanja, zmanjševanju stroškov na
vseh nivojih, izboljšanju pogojev dela in doseganju
višje kvalitete izdelkov.
Opekarna na obravnavanem območju je bila izvorno
del Opekarne Saunig - Nemec. Kasneje obrat Bilje II.
Obrat je bil ukinjen leta 1990. Danes deluje kot obrtna
cona.
Vir:
-http://www.go-opekarne.si/index.php?str=4_slo
-http://issuu.com/leamlecnik/docs/lea-mlecnik_diplomskanaloga

OPEKARNA V BILJAH
RAZVOJ
Opekarna v Biljah - “frnaža”, z značilnim visokim
dimnikom, je še danes ohranjena in daje kraju značilno
identiteto.
V 19. stoletju se je na tem območju nahajalo več
peči, katerih razvoj je spodbudil hiter razvoj Gorice
in Trsta. Opekarna Saunig-Nemec v Biljah je bila prva
modernizirana. Delovanje opekarne je bilo med obema
vojnama zaustavljeno, po drugi svetovni vojni pa so
opekarno naconalizirali in priključili podjetju Goriške
opekarne, ustanovljenemu leta 1947. Kjub temu je
bilo v opekarni še vedno veliko dela opravljenega
ročno, delo pa je potekalo v dveh izmenah. Ljudje
so se poleg opekarništva preživljali še s kmetijstvom.
Predvideva se, da je bila na tem mestu najprej poljska
opekarna, ki jo je zatem nasledila hrovatinka. Po
izgradnji Hoffmanove krožne peči so bile dograjene
še zorilnice ter upravna stavba. Zadnja arhitekturna
adaptacija je bila narejena l.1968, ko so podaljšali
peč, zgradili dve novi hali (sušilnice in skladišča) ter
povečali upravno stavbo. Kasneje so bile opravljene
še manjše adaptacije tal in dodana nova sušilnica. Vse
je bilo pogojeno s tehnološkim razvojem opekarne.
Nekaj načrtov prenov in adaptacij še danes hrani
Pokrajinski arhiv Nova Gorica.
Prav podjetju Goriške opekarne pa gre zasluga, da
so jo vzdrževali in obnavljali še vsa leta po opustitvi
proizvodnje opeke v Biljah. Zato se je ob predlogu
Goriškim opekarnam, da bi le kazalo ohraniti vsaj eno
izmed nekdanjih tradicionalnih opekarn za bodoče
rodove, zdelo, da je za ta namen najprimernejša
prav biljenska “frnaža”, ki bi ob funkcionalni prenovi
lahko zaživela kot muzej goriškega opekarstva, nekoč
posebej značilnega prav za območje Bilj, Bukovice in
Renč.
DELO
Delo v opekarni so opravljali tako moški kot ženske.
V hali, ki je predmet obnove, je potekalo oblikovanje
izdelkov in žganje opeke.
Vir:
-http://www.go-opekarne.si/index.php?str=4_slo
-http://www.goriska.net/index.
php?vie=gds&id=20100924145915&lng=slo

OPEKARNA V BILJAH DANES
V nekdanji opekarni je, po opustitvi proizvodnje
opeke, našlo okrog 15 najemnikov. Na samem
območju obrtne cone se nahajajo kovinopredelovalne
delavnice, manjši obrtniki, žaga, parkirni prostori
avtoprevozništva, izdelovanje in skladiščenje
travet, skladiščni prostori in odlagališče gradbenega
materiala.
Glavna stavba z mogočnim dimnikom je prazna in
žalostno propada.
Zemljišče, na katerem frnaža stoji, so Goriške opekarne
leta 2013 brezplačno predale občini. Dogovorili so se,
da bo ta v zameno uredila cestne priključke v biljenski
obrtni coni. Občina je kupila še bližnji objekt, nekdanjo
upravno stavbo opekarskega podjetja.
Vir:
-http://www.go-opekarne.si/index.php?str=4_slo
-http://www.goriska.net/index.
php?vie=gds&id=20100924145915&lng=slo
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novi javni programi - storitve, gostinstvo, muzej,
vinska klet 1180m2
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proizvodni obrat - privat

IDEJNI KONCEPT
fotografije proizvodnje elektrostatično prašno barvanje
Ko je barvanje opravljeno gredo kosi v peč za barvo, ki
je dolga 30000 mm, široka 1000 mm ter visoka 2400
mm. Glede na to, da so postavljene zračne membrane
zaradi uhajanja temperatur iz peči nam način
omogoča, da lahko barvamo maksimalno velike kose:
Dolžina: 10000 mm, Širina: 800 mm, Višina: 2200 mm
Ko je pečenje opravljeno gredo kosi na ohlajevanje in
tako preidejo vse do konca, kamor jih poberemo ter
zaščitimo in postavimo na palete.
Vir:
-http://www.stopa.si
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