
VABILO
na delavnico
za arhitekte
projektante
izvajalce
investitorje

v ponedeljek
4. februarja 2019
od 10.00 do 14.30

v predavalnici Janeza Hribarja,
na Biotehniški fakulteti, 

Jamnikarjeva 101, LjubljanaKJE:KDAJ:

ZAŠČITA, VGRADNJA
IN UPORABA LESA
NA PROSTEM



Vloga lesa je tesno povezana z zgodovino človeštva.  
Če je v začetku prejšnjega stoletja jekleni Eifflov stolp v Parizu 

predstavljal znanilca neke nove dobe, les danes kot obnovljivi 
gradbeni material spet vztrajno pridobiva nazaj svojo veljavo. Tako je  

na dobri poti, da postane simbol »zelenega« v trajnostni razvoj usmerjenega  
tretjega tisočletja.

Les je danes praktično povsod v predelavi in gradbeništvu vse bolj upoštevan, tako med 
oblikovalci in načrtovalci kot med proizvajalci in gradbeniki. Vse bolj ga cenijo tudi potrošniki 
oziroma naročniki. Razvoj tehnologij in znanosti omogoča vedno nove oblike uporabe lesa. To odpira 
podjetnikom v gozdno-lesni verigi številne nove možnosti za uspešno uresničevanje poslovnih zamisli. 

Predelava in uporaba lesa nedvomno predstavljata izziv in priložnost za Slovenijo. Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v okviru svojih pristojnosti izpolnjuje sprejete zaveze iz Akcijskega načrta za 
povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 »Les je lep«. Ta je med drugim les 
opredelil kot našo strateško surovino, lesno-predelovalno industrijo pa za perspektivno panogo. Zavedamo 
se, da lahko tudi racionalnejšo in donosnejšo uporabo lesa v gozdno-lesni verigi dosežemo le ob usklajenem 
delovanju. To sega od zagotavljanja zadostnih količin kakovostnega lesa, uporabe sodobnih tehnologij 
predelave z ustrezno dodano vrednostjo na vseh ravneh, do oblikovanja in trženja ter primerne izrabe vsega 
lesa v verigi.

V Sloveniji že stoletja gradimo z naravo in lesom. To dokazujejo tudi naši gozdovi ter z njimi 
povezana bogata kulturna in arhitekturna dediščina. Akcijski načrt je les prepoznal za strateško 
surovino, lesno industrijo pa za perspektivno panogo z bogato surovinsko bazo. Vsi deležniki, 
vključeni v njegovo izvajanje, smo se zavezali k njegovemu uresničevanju. Le tako bomo še več 
gradili z roko v roki z naravo in lesom.

Na ministrstvu smo s sredstvi iz Gozdnega sklada kot namenskega proračunskega vira za financiranje 
promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig pozdravili in finančno podprli evropski projekt, 
ki je namenjen promociji dobrih praks lesene gradnje v Sloveniji in širše v Alpskem prostoru. Les ponovno 
postaja cenjen tako med načrtovalci kot med naročniki. Vendar so ga v preteklosti zaradi pomanjkljivega 
poznavanja njegovih lastnosti premalo uporabljali. Danes nam razvoj tehnologije in znanosti omogoča 
vedno nove metode uporabe tega okolju prijaznega in obnovljivega materiala, k čemur prispeva 
tudi mednarodni projekt Trajnostne gradnje z lesom v alpskem prostoru - Triple Wood.

Dr. Aleksandra Pivec, 
ministrica na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano



Spoštovani !
Namen prve delavnice o kvalitetni leseni gradnji »Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem«, ki je bila 
izvedena v letu 2018, je bil dosežen. Skupaj z udeleženci smo osvetlili najnovejša znanstvena spoznanja in 
standarde s področja zaščite lesa ter predstavili izkušnje s terena in trende na področju zaščitnih 
metod in pripravkov. Pri evalvaciji same delavnice so udeleženci izpostavili potrebo po rednem prenosu 
najmodernejših znanj s področja lesene gradnje, predvsem ker pretekla znanja in izkušnje o načrtovanju 
in gradnji lesenih objektov ne ponujajo odgovorov na spremenjeno arhitekturo. Vse pomembnejše 
postajajo zakonodajne energetske zahteve ter estetske zahteve investitorjev in naročnikov. 

V letu 2019 smo organizatorji, Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Društvo 
lesarjev Slovenije, Lesarski grozd, Odprte hiše Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Silvaprodukt, projekt 
SRIP – Pametne stavbe in dom za lesno verigo in projekt Foresda k organizaciji in izvedbi delavnice povabili 
še Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije in Immersive Architecture. 
Skupaj smo, tudi s pomočjo znanja in dobrih praks projekta EUSALP TRIPLE WOOD, ki ga podpira Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije, pripravili vsebine za delavnico »Zaščita, vgradnja in uporaba 
lesa na prostem«. Poleg najnovejšega znanja, ki odgovarja na zahteve naročnikov in investitorjev 
glede estetskega izgleda lesenih stavb, ponuja tudi odgovore na spremenjene klimatske razmere ter 
odgovore na nove načine gospodarjenja z lesom za trajnostno in kvalitetno leseno gradnjo. V okviru 
delavnice bo tudi razstava primerov kvalitetne lesene gradnje v Sloveniji in širše v Alpskem prostoru, 
ki so bili pripravljeni v okviru mednarodnega projekta EUSALP TRIPLE WOOD. Predstavljene bodo zelo 
različne lesene stavbe, od zasebnih do javnih lesenih zgradb in druge lesene infrastrukture. 

Prednosti lesene gradnje so znane, ne samo trajnostni način gradnje, zmanjšanje obremenitve okolja, hitrosti 
gradnje, vse bolj pomembne postajajo tudi druge prednosti kot so večja energetska učinkovitost lesenih stavb, 
njihova potresna varnost, večja kakovost bivanja in druge. Pri tem pa je glavni pogoj za trajnost predvsem 
kvalitetna lesena gradnja, ne samo z vidika estetike, ampak tudi funkcionalnosti, namembnosti 
in vzdrževanja lesenih stavb. Prav zato predavatelji delavnice »Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na 
prostem« ne bodo predstavili le najmodernejšega znanja o kvalitetni leseni gradnji, ampak tudi 
izkušnje z uporabo tega znanja v praksi. Le znanje o kvalitetni leseni gradnji, ki ga lahko 
uporabimo v praksi, pomeni dodano vrednost, ki bo omogočala nadaljnjo rast deleža 
lesene gradnje v Sloveniji, povečala stopnjo zaupanja in s tem rast deleža 
javnih lesenih stavb za trajno kulturo bivanja njihovih uporabnikov. 

Organizacijski odbor

Maja Mehlin 
univ. dipl. andragoginja 
Tesarstvo Mehlin d.o.o.
zunanja sodelavka za trženje 
in stike s strankami / 
predavateljica

dr. Katja Malovrh Rebec 
univ. dipl. inž. arh.
Zavod za gradbeništvo 
Slovenije
raziskovalka / vodja projektov

Gregor Rep
univ. dipl. kem.
Silvaprodukt d.o.o.
direktor / predavatelj



Uvodna nagovora 
10:00 – 10:05 prof. dr. Emil Erjavec, 
dekan Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
10:05 – 10:15 dr. Aleksandra Pivec, 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
MKGP, partner projekta TRIPLE WOOD 

Strokovna predavanja o leseni gradnji in trajni 
kulturi bivanja, projekt TRIPLE WOOD
10:15 – 10:30 Lenka Kavčič: 
Lesene hiše v mestu, primeri dobrih praks 
10:30 – 10:45 prof. dr. Miha Humar: 
Kako zagotoviti želeno življenjsko dobo lesa?
10:45 – 11:00 prof. dr. Marko Petrič: 
Izzivi in novosti pri zaščiti površin lesa v 
zunanji uporabi
11:00 – 11:15 Gregor Rep: 
Prednosti in možnosti uporabe termično 
modificiranega lesa 
11:15 – 11:30 dr. Katja Malovrh Rebec: 
Okoljsko vrednotenje lesa v stavbah in kako 
bodo podatki LCA vključeni v BIM 
11:30 – 11:45 Milan Hajduković: 
Zasnova požarne varnosti lesenih objektov

12:15 – 12:30 dr. Bruno Dujić: Prednosti uporabe 
lesa v stavbah s poudarkom na potresni odpornosti
Predstavitev primerov dobre prakse v Sloveniji
12:30 – 12:45 Sašo Stošič: Les na vrtu 
12:45 – 13:00 Matej Gašperič: Lesene fasade pa ne!
13:00 – 13:15 Maja Mehlin: Odločitev o zaščiti 
lesenih konstrukcij 
Zaključek delavnice
13:15 – 13:45 Vprašanja in izkušnje udeležencev

Druženje v avli dvorane ob razstavi primerov 
kvalitetne lesene gradnje v Sloveniji ter Alpskem 
prostoru, projekt TRIPLE WOOD

PROGRAM DELAVNICE

ZLATI sponzorji: 

SREBRNI sponzorji:

Odmor za kavo 
12:15 – 11:45



PREDAVATELJI

dr. Bruno Dujić 
univ. dipl. inž. grad.
CBD
direktor / vodja razvoja

Maja Mehlin 
univ. dipl. andragoginja 
Tesarstvo Mehlin d.o.o.
zunanja sodelavka za trženje 
in stike s strankami / 
predavateljica

Milan Hajduković 
univ. dipl. inž. stroj. 
Slovensko združenje
za požarno varstvo
predsednik / predavatelj

prof. dr. Marko Petrič 
univ. dipl. kem. inž. 
Biotehniška fakulteta 
predavatelj / raziskovalec

Matej Gašperič 
univ. dipl. inž. arh.
Biro Gašperič
arhitekt / predavatelj

dr. Katja Malovrh Rebec 
univ. dipl. inž. arh.
Zavod za gradbeništvo 
Slovenije
raziskovalka / vodja projektov

prof. dr. Miha Humar 
univ. dipl. inž. les. 
Biotehniška fakulteta 
raziskovalec / prodekan
za kakovost in
gospodarske zadeve

Gregor Rep
univ. dipl. kem.
Silvaprodukt d.o.o.
direktor / predavatelj

Lenka Kavčič 
univ. dipl. inž. arh.
Odprte hiše
arhitektka / direktorica

Sašo Stošič
diz.
Mizarstvo Hrovat
projektni vodja / predavatelj 



O EUSALP
Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP) je 
kot makro regionalna strategija Evropske 
unije integriran okvir za obravnavanje 
skupnih izzivov, s katerimi se soočajo 
države članice in tretje države na 
območju Alp. Cilj strategije je doseganje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije s krepitvijo sodelovanja.

Projekt sofinancira Evropska unija - Alpski 
regijski pripravljalni akcijski skladi - ARPAF.

Proračun projekta: 388.000 EUR (90% 
sofinanciranje EU)

Trajanje: od marca 2018 do februarja 2020
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EUSALP
Les je že stoletja tradicionalni gradbeni material v alpskem 
prostoru, vendar njegove številne prednosti še nikoli niso 
bile pomembnejše kot so v tem trenutku. Les je trajnosten 
in lokalno razpoložljiv vir, zato je njegova uporaba podnebju 
prijazna alternativa, ki omogoča trajnostni gospodarski razvoj, 
kakovost bivanja ter spodbuja regionalno identiteto. Projekt 
Triple Wood si prizadeva za spodbujanje kulture trajnostne 
lesene gradnje v EUSALP regiji, kar prinaša socialne, ekološke 
in ekonomske koristi njenim skupnostim.

TRIPLE WOOD vključuje …

•  razstavo primerov najboljših praks iz sedmih držav, ki 
prikazujejo primere pametne uporabe lesa kot gradbenega 
materiala, naj bodo to mostovi z velikimi razponi, 
spektakularne 24-nadstropne stolpnice , cenovno dostopne 
stanovanjske zgradbe ali pa inovativne metode prenove,

•  seminarje o leseni gradnji in energetski učinkovitosti, 
primerne tako za zainteresirane strani brez predhodnih 
izkušenj z leseno gradnjo, kot tudi za izkušene akterje, ki 
želijo poglobiti svoje razumevanje,

•  gostovanje z razstavo, seminarji in javnimi dogodki na več 
lokacijah v vseh partnerskih državah,

•  spletno stran, na kateri so predstavljeni izbrani primeri 
kvalitetne lesene gradnje, navedeni termini gostovanj, ter 
dodatne informacije o sorodnih temah (www.triplewood.eu).

24 | Riedenberg Gym, Stuttgart (DE) 28 | Social Housing Via Cenni, Milan (IT) 54 | Schorenstadt, Basel (CH)
47 |  Youth Hostel Punkl, Ravne na 

Koroškem (SI) 41 | Commercial Building Sääga, Balzers (LI)
22 |  Upgrading Freiburger Hof, Freiburg 

i.B. (DE) 15 | Passive House School, Rumilly (FR)
34 |  Sasso Nero Mountain Hut, 

San Giovanni/Valle Aurina (IT)

26 | Wood Pavilion, Schwäbisch 
Gmünd (DE)

43 | Model Building Workshop, Vaduz (LI)

58 | Theater Tower Julier Pass, Bivio (CH)

36 | Tree of Life, Milan (IT)

16 | Mountain Refuge du Goûter,  
Mont Blanc (FR)

25 | Community House Spinelli, 
Mannheim (DE)

27 | Avisio River Footbridge, Cavalese (IT)
53 |  Suurstoffi Areal, Site 3,  

Risch-Rotkreuz (CH) 46 | Scandinavian House, Visoko (SI)
40 |  Forestry Maintenance Depot, 

Schaan (LI)
21 |  Foundation School Offices, Rottenburg 

am Neckar (DE) 14 b| School and Library, Guillestre (FR) 51 | EXPANO Pavilion, Murska Sobota (SI)

52 | Elephant House, Zurich (CH) 45 | Karantanika Apartments, Domžale (SI) 39 | Papillon Apartments, Mauren (LI)
20 |  Salt Warehouse, Geislingen an der 

Steige (DE) 13 | Community Office, Bourg d'Oisans (FR)
49 |  Upgrading of Hotel Terme,Terme 

Čatež, Brežice (SI) 33 | Community Center Caltron, Cles (IT)

44 | Forest Observation House, Celje (SI) 38 | Gapont Apartments, Triesen (LI)
19 |  Kamorstraße Apartments, 

Konstanz (DE) 12 | Sheep Stable, Orcières (FR) 05 | Wälder Insurance, Andelsbuch (AT)
32 |  Passeggiata dei Castani, Bozen/

Bolzano (IT) 57| Théâtre Vidy Pavilion, Lausanne (CH)

37 |  Old Rhine Bridge, Vaduz (LI)  
and Sevelen (CH) 18 | SKAIO, Heilbronn (DE) 11 | Chalet Chantemerle, Saint-Chaffrey (FR) 04 | Ski Hut Wolf, Lech (AT)

31 |  LignoAlp Office Addition, Brixen/
Bressanone (IT) 42 | Brendlehaus, Schellenberg (LI) 07 | Community Center, Innerbraz (AT)

17 |  Stuttgart Wood Bridge, Rems 
Valley (DE)

09 | Hyère River Road Bridge, Cognin (FR)

10 |  Participatory Habitat Habrico,  
Briançon (FR)

02 | HoHo, Vienna (AT)

03 |  House at the Stürcherwald, 
Laterns (AT)

29 | Jesolo Lido Pool Villa, Jesolo (IT)

30 |  Oberholz Mountain Hut, Deutschnofen/
Nova Ponente (IT)

55 | Storehouse, Payerne (CH)

56 | Laur-Park, Brugg (CH)

01 |  Illwerke Zentrum Montafon, 
Vandans (AT)

50 | Alpine Barn Apartment, Bohinj (SI)

06 | Oeconomie-Gebäude Josef Weiss (AT)

23 |  Schmuttertal Grammar School, 
Diedorf (DE)

08 | Fire Station Thal, Sulzberg (AT)

35 | Farm House Veidler, St. Magdalena/ 
Gsies (IT) 48 | Wood Object Interventions, Koper (SI)

6a | Loft in a barn


