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Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana, UL BF Oddelek za 

lesarstvo in Slovenski inštitut za standardizacijo   
organizirajo 

strokovni posvet z naslovom 
 

STANDARDIZACIJA NA PODROČJU 
ZAŠČITE LESA V GRADBENIŠTVU 
Posvet bo v četrtek, 15. septembra 2011 ob 10. uri, 

v veliki predavalnici Oddelka za lesarstvo BF UL, 
Rožna dolina, Cesta VIII/34 Ljubljana. 

 
 

PROGRAM   
 

10.00 Registracija 
  

10.15 – 10.30  

Odprtje posveta 
mag. Ana Krašovec Vrhovec, SIST 
prof. dr. Katarina Čufar, UL Biotehniška fakulteta Oddelek za lesarstvo 
strok. svet. Borut Kričej, Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana 

  

10.30 – 13.00 Predavanja 
  

- mag. Ana Krašovec Vrhovec (Slovenski inštitut za standardizacijo)   
Pomen in vloga standardizacije v 21 stoletju 

- dr. Miha Humar (UL Biotehniška fakulteta Oddelek za lesarstvo) 
Predstavitev novih prevodov standardov s področja zaščite lesa 

- mag. Mitja Piškur (Gozdarski inštitut Slovenije) 
Kvaliteta in količine razpoložljivega lesa za lesene drogove 

- Nace Kregar, univ. dipl. inž. les. (Bureau Veritas d.o.o.) 
Kontrola kakovosti in količine vpitja zaščitenega sredstva v lesu - 
primeri iz prakse  

- dr. Matjaž Pavlič (UL Biotehniška fakulteta Oddelek za lesarstvo) 
Lastnosti premazov in premaznih sistemov za površinsko zaščito 
lesa v zunanji uporabi 

- mag. Branko PETROVIČ (TRC JUB, d. o. o., Dol pri Ljubljani) 
Regulativa biocidnih proizvodov za uporabo v zaščiti lesa 

- Lucija Perharič, dr. med. (Inštitut za varovanje zdravja RS) 
Nevarnosti,  tveganja za delo z zaščitnimi sredstvi 

  

13.00 Zaključek posveta s pogostitvijo 
Sponzorji seminarja: BUREAU VERITAS, d.o.o., JUB, d.o.o., CHEMCOLOR 
Sevnica, d.o.o., SILVAPRODUKT, d.o.o., IMPREGNACIJA, d.o.o. 

 

Namenjen je vsem, ki si želijo obogatiti svoje znanje in izkušnje  
s področja zaščite lesa. 

 

Kotizacija za člane Dit lesarstva Ljubljana in študente znaša 30 EUR 
 za ostale udeležence 40 EUR. 

Prijave pošljite do 9. 9. 2011 na 
 ditles.lj@bf.uni-lj.si ali na fax 01 257 22 97. 

Vljudno vabljeni! 
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