
 

  

Sponzorji: 

VABILO 
TRIPLE WOOD Seminar za arhitekte in projektante 
Velika predavalnica Oddelka za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34, Ljubljana 
 

TOREK 18.6.2019, 9.00 – 13.15 Osnovni seminar 

»Moja prva lesena stavba - Prednosti lesa kot gradbenega materiala« 
Dr. Bruno Dujič Uvod, 45 min 

  Zgodovina lesene gradnje 

  Večnadstropne stavbe 

  Uporaba lesa v arhitekturi v regijah EUSALP 

  Evropski projekti 

Dr. Bruno Dujič Les kot gradbeni material: tehnologije, 60 min 

  Lastnosti lesa 

  Lesni izdelki 

  Gradbeni sistemi 

  Drugi sistemi in hibridne rešitve 

Prof. dr. Miha 

Humar 

Vlažnost in vzdržljivost, 60 min 

  Vzroki razpadanja, degradacije in spremembe barve lesa 

  Konstruktivna in arhitekturna zaščita 

  Osredotočenje se na bistvene podrobnosti / detajle pri gradnji z lesom 

  Primeri gradnje 

Dr. Iztok 

Šušteršič 

Prednosti uporabe lesa v stavbah, 45 min 

  Ocena življenjskega cikla 

  Požarna odpornost 

  Seizmično vedenje 

  Prednosti lesa na gradbišču: prefabrikacija 

  Vertikalna nadgradnja obstoječih stavb 
 
 

ČETRTEK 20.6.2019, 9.00 – 13.15 Napredni seminar  

»Uporaba postopkov zagotavljanja kakovosti v fazi načrtovanja in na kraju 

samem« 
Dr. Sabina 

Jordan 

Energetska učinkovitost in udobje, 45 min 

  Energetska bilanca in trajnostno vrednotenje 

  Specifike stavbnega ovoja 

  Specifike vgradnje strojnih sistemov 

  Kakovost notranjega zraka in toplotno udobje 

Prof. Dr. Mirko 

Premrov, dr. 

Vesna Žegarac 

Leskovar  

Inovativne hibridne leseno-steklene gradnje, 60 min 

  Arhitekturna zasnova leseno-steklenih objektov 

  Optimalni delež zasteklitve iz vidika energijske učinkovitosti 

  Horizontalna nosilnost leseno-steklenih stenskih elementov 

Dr. Iztok 

Šušteršič 

Postopki zagotavljanja kakovosti v fazi načrtovanja in na kraju samem, 90 min 

  Opredelitev ciljne učinkovitosti 

  Preverjanje v fazi načrtovanja 

  Preverjanje na kraju samem 

  Testi na kraju samem 

  Standardi certificiranja 

Dr. Iztok 

Šušteršič 

Primerjava med nacionalnimi predpisi v alpskem prostoru, 30 min 

  Predpisi za gradnjo z lesom (Tehnični predpisi) 

  Omejitve višine lesenih stavb, Energetska učinkovitost, Trajnost, Požarna 

  odpornost, Seizmično vedenje, Akustične predstave, Zrakotesnost, Kakovost 

  zraka v zaprtih prostorih 
 

Prijave preko on-line obrazca TUKAJ, do vključno 17. junija 2019. 

Za udeležbo na izobraževanju udeleženec, član ZAPS, prejme 3 kreditne točke za osnovni 

in 3 kreditne točke za napredni seminar. Za udeležbo na obeh seminarjih skupaj 6 

kreditnih točk (Sklop C). Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju 

pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem 

poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

Kotizacija za člane ZAPS znaša 45 € (z DDV), za člane IZS in zaposlene pri gospodarskih 

subjektih, vpisanih v imenik 90 € (z DDV)  ter 150 € (z DDV) za nečlane. 

Skrajni rok za morebitno odpoved je 17.6.2019, tako za člane ZAPS, kot tudi za ostale 

prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali 

stroške kotizacije. Za potrditev vaše prijave na izobraževanje vas prosimo za plačilo 

kotizacije na transakcijski račun ZAPS: SI56 6100 0001 8357 306, najkasneje do 

17.6.2019. 

Uporaba lesa v lesenih stavbah in konstrukcijah je poleg 

doseganja višjega bivalnega ugodja, vse bolj pomembna 

tudi z vidika prispevka k blaženju klimatskih sprememb, 

saj les za časa svoje uporabe skladišči ogljikov dioksid, 

njegova obdelava pa ne bremeni okolja. Zato je uporaba 

lesa v gradnji v zadnjem obdobju v izrazitem naraščanju. 

Les predstavlja z vidika arhitekture ter njegovih 

značilnosti poseben izziv za arhitekte in projektante, hiter 

razvoj tehnologije gradnje z lesom pa zahteva stalno 

osveževanje znanja. Posledice neupoštevanja obstoječih 

standardov in napačnih odločitev pri projektiranju, izbiri 

materialov ali izvedbi detajlov, se zelo pogosto pokažejo 

šele po začetku uporabe stavb in objektov, kar lahko 

povzroči nemajhne stroške za uporabnike, investitorje, 

načrtovalce in izvajalce.  

Namen seminarja TRIPLE WOOD za arhitekte in 

projektante, je osvetlitev najnovejših znanstvenih 

spoznanj, tehnologij in standardov s področja uporabe 

lesa v gradnji stavb, podprtih s praktičnimi primeri in 

izkušnjami. Predavatelji so priznani strokovnjaki z 

mnogoletnimi izkušnjami iz prakse. 

Projekt TRIPLE WOOD, je namenjen promociji kulture 

lesene gradnje v alpskem prostoru med arhitekti in 

projektanti, s ciljem spodbuditi še večjo uporabo lesa 

(lokalnega izvora) pri kvalitetni gradnji stavb in objektov. 

https://www.1ka.si/a/222698

