
 
 

Vabimo vas, da se udeležite posveta in se prijavite na spodaj navedeno spletno povezavo.                                                        

Pohitite s prijavami ! 
 

 

V okviru razstave Čar lesa 2021 organiziramo v Cankarjevem domu v Kosovelovi dvorani v 
Ljubljani 

 

v torek 8. junija 2021 ob 12:00 uri 
strokovni posvet 

 
 
 

Kakovost, varnost in okoljske prednosti lesnih izdelkov 
 

 

Moderator: Boštjan Romih 
 

 

12:00 
gen. dir. Danilo Anton Ranc, u.d.i.l.  
MGRT, Direktorat za lesarstvo 

Uvodni nagovor – odprtje posveta »Kakovost, varnost in okoljska primernost 
lesnih izdelkov« 

    
12:15 prof. dr. Franc Pohleven, UL BF Okoljski vidiki rabe lesa 

Les je do okolja in človeka najbolj prijazen material. Ustvarja ga energija sonca iz CO2, ki se v lesnih izdelkih/objektih ohranja (skladišči) 
še desetletja. Lesna industrija ne obremenjuje okolja, je energetsko samozadostna in znižuje emisijo toplogrednih plinov ter v primerjavi 
z drugimi materiali ne obremenjuje okolja. Zato bi morali v Sloveniji povečati predelavo lesa in uporabo lesnih izdelkov. 

    
12:30 prof. dr. Milan Šernek, UL BF Varnost in okoljska primernost lepil za les  

Lepila za lepljenje lesa so pretežno sintetičnega izvora. Številna izmed njih vsebujejo formaldehid in druge kemične spojine, ki so lahko 
nevarne za zdravje in okolje. Zaradi tega je vse več raziskav in razvoja lepil za les iz naravnih surovin. Paradoks pa je, da od večine teh 
lepil želimo ustrezno trpežnost, kljub dejstvu, da so naravne surovine v svoji osnovi relativno enostavno razgradljive. 

    
12:45 prof. dr. Miha Humar, UL BF Ali je zaščita lesa potrebna? 

Les na prostem je izpostavljen biotskim in abiotskim dejavnikom razkroja. V naravi so ti procesi nujno potrebni, kadar pa les uporabljamo 
v komercialne namene želimo te procese čim bolj upočasniti. V ta namen se uporabljajo različne rešitve, ki bodo predstavljene v okviru te 
predstavitve. 

    
13:00 prof. dr. Marko Petrič, UL BF Površinska obdelava lesa in kakovost ter varnost izdelkov 

S površinskimi premazi lahko kakovost izdelka brez dvoma povečamo in v določenih primerih izboljšamo njegovo varnost. Vendar 
postopek obdelave s premazom predstavlja določena varnostna tveganja. V predavanju bo prikazano, kako taka tveganja obvladujemo in 
površino lesa obdelamo s čim manjšimi vplivi na zdravje in okolje. 

    
13:15 doc. dr. Rok Fink, Zdrav. fakulteta Higienska ustreznost lesa kot materiala za stik z živili 

Materiali za stik z živili lahko predstavljajo pomembno fizikalno, kemijsko in biološko tveganje pri zagotavljanju varnosti. V raziskavi smo 
analizirali higiensko stanje lesenih sit za sušenje testenin ter sit iz polietilen tereftalata. Ugotovil smo, da z ustreznim vzdrževanjem lesa 
lahko zagotovimo dobre higienske pogoje površin in pripomoremo k izboljšanju varnosti živilskih izdelkov. 

    

13:30 
doc. dr. Iztok Šušteršič, 
InnoRenew CoE 

Zakaj se lesena gradnja dobro obnaša pri potresu? 

Za lesene stavbe načeloma velja, da se pri potresu dobro obnašajo. Vendar so razlogi zato širši kot pa večina ljudi misli. Predavanje bo 
pojasnilo osnove protipotresnega projektiranja in principe, ki jih zanj uporabljamo pri leseni gradnji. 

    
13:45 g. Tomaž Kušar, u.d.i.l., BF Testiranje pohištva: priložnost ali nuja proizvajalcev? 

Proizvajalci se že vse pogosteje odločajo, da kupcem in konkurentom dokažejo kakovost in varnost svojih izdelkov. Testiranja se izvajajo 
po mednarodnih standardih. S tem si podjetja krepijo ugled in širijo prostor na domačem ter mednarodnem trgu. 

    

14:00 
g. Nace Kregar, u.d.i.l.,  
Bureau Veritas 

CE oznaka konstrukcijskega lesa, z izjavo o lastnostih, zagotavlja kakovost in  
varnost izdelka 

Namen sistema označevanja je vizualno razvrščanje žaganega lesa (po standardu SIST DIN 4074-1: 2009) v trdnostne razrede in ustrezna 
označitev lesa. V Sloveniji je dovoljeno konstrukcijski les označevati z oznakami C16, C18 in C24 (po standardu SIST EN-1912:2012/AC 
2013) na podlagi vizualnega razvrščanja in vrste lesa. 

    
14:15 

do 
14:45 

g. Boštjan Romih moderator Strokovna diskusija, razprava in odgovori predavateljev na zastavljena vprašanja 

 

Za strokovni posvet se prijavite TUKAJ. Prijave bomo sprejemali do 7. 6. 2021 do 12. ure. Hvala. 

 

                                                                                                                                          

https://cankarjevdom.eventsair.com/posvet-kakovost-varnost-in-okoljske-prednosti-lesnih-izdelkov/kvopli

